YLVA Klubben

Referat fra generalForsamling i Ylvaklubben
Afholdt d. 04.02.2018 I Horsens Sejlklub
Referent : Henning Olsen Ylva 73 / Per Brøndum Ylva 86

Pkt. 1:Valg af dirigent
Erik Borg blev valgt som dirigent, og konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og
rettidig indkaldt. Og at forsamlingen var beslutnings dygtige.

Pkt.2: Formandens Beretning :
Finn Nielsen, ønskede mere debat og involvering fra medlemmernes side. Han opfordrede
medlemmerne til mere aktivt at bruge hjemmesidens forum til debat om hvor vi skal hen med
klubben. Han ønskede at hører medlemmernes holdninger, og få en saglig debat til de punkter
der er sat til afstemning senere i programmet.
2017 var året hvor vi fik vendt udviklingen og vi er i dag 45medlemmer og + 20 deltagere til DM i
Nyborg taler sit eget sprog. Vi er alle ambassadører for Ylva klassen og med til at få flere
medlemmer
Det blev også i . 2017 at det var året hvor Super DM blev afholdt for sidste gang i denne omgang.
BB 10 meterne sejler i 2018 i Lemvig medens Scankaperne sejler på Øresund. Set fra vores side vil
det ikke skade os, måske tvært imod.
Ser vi tilbage på 2016 i Juelsminde og 2017 i Nyborg
Så har nogle af de tilbagemeldinger vi har fået, at det sociale samvær drukner i mængden i de
forskellige klasser.
DM 2018 bliver i Korsør , og her vil der forsøgt at ligge mere energi i at det også skal være en social
oplevelse ud over en sejlads mæssig top oplevelse.
Det er allerede nu vigtigt at vi begynder at arbejde på hvor vi ønsker at placere DM i 2019.
Efter formandens beretning kom der en del kommentarer :
Antje Linde Ylva 64 ønskede mere socialt samvær
Uffe Bisgaard :Ylva 77 havde planer om ikke mere at deltage i DM 2018 pga. prisen på nye sejl var
blevet så dyrt, og det ræs vil han ikke være med til.

Pkt 3 Regnskabet :
Lars gennemgik et godkendt regnskab og slutresultatet for 2017 er et overskud på 12.348,79 kr.
Og Klubbens indestående er herefter 92.169,08 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt 4 Fastsættelse af kontigent :
Kontigentet for 2019 blev fastsat til uændret

Pkt. 5: Valg til Bestyrelsen
Formanden : Finn blev genvalgt som formand
Lars blev genvalgt til bestyrelsen
Og der var nyvalg til Bo Lindegaard Ylva 35 , Henning Olsen Ylva 73 ønskede ikke at fortsætte .
Supleant : genvalg til Udo Barsch Ylva 64
Pkt 6. Valg af revisor :
Otto Paulsen Ylva 18 blev også genvalgt som revisor
Indkomne forslag
Pkt 7a: Forslaget vedr. ændring fra 6 mm. til 5.7 mm. som minimum på overvantvanter,
undervanter og forstag , dette forslag blev enstemmigt vedtaget uden den store debat.

Pkt 7b: Forslaget vedr. fjernelse af minimumsvægt på 225 g/m2 sejldug , dette forslag
blev vedtaget.

Pkt 7c: Forslaget vedr. Fjernelse af begrænsning på størrelsen af FOK 1 (tilladelse at brugen af 2
max fokke blev efter en lang.og god debat forkastet.

Pkt 7d: Spørgsmålet om klubben skal inversterer i ny rorform blev vedtaget.
I klubbens klasseregler står der, at nye ror skal være støbt i klubbens form, og derfor har
bestyrelsen haft en arbejdsgruppe med Leif Pehrson Ylva 69 og Per Brøndum Ylva 86 nedsat, til
at undersøge hvad en ny form i aluminium koster og hvordan der skal arbejdes med den.
Prisen for en ny form bliver ca. 25.000 kr.
Desuden er der lavet overslag på hvad et færdigt ror med materialer og en proffesionel rorstøber

vil koste det beløber sig til ca. 6.500 kr. pr. støbt ror.

Pkt 7 e. Ændring af klassereglerne omkring materiale valg til ror , så de tilpasses vacumståbnings
teknikken i den nye rorform.
Her blev der diskuteret lidt omkring at nye materialer vil være lettere. Hvilket bestyrelsen var klar
over , og hvis det betød ændring af den klassede Ylva ’s samlede vægt skulle der kompenseres
med ballast vægt. Det er vigtigt at alle Ylva’erne er så ens som det er muligt.

Pkt. 8. Eventuelt.: Flemming Fjord mener nye sejl er blevet alt for dyre. Han mener panelsejl kan
købes betydeligt billigere og havde priser med. Priserne blev dog ikke blev fremlagt.
Finn Nielsen ønskede en debat om hvor vi skal holde DM i 2019, og hvor langt medlemmerne vil
sejle for at møde op til et DM.
Erik Borg meddelte at Korsør sejlklub har haft problemer med at finde en protestdommer til DM
2018.Da Sailing Århus har ”støvsuget” alle i forbindelse med VM stævnerne i OL klasserne.
Evt. protester fra fredagens sejladser vil først blive behandlet om lørdagen efter sejladserne.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

