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Referat fra den ordinære generalforsamling 2010 
i Faaborg Sejlklub den 12.08.2010 

 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Line(8) blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 
indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
Orla berettede, at der ikke har været afholdt fysiske bestyrelsesmøder, men at bestyrelsesarbejdet 
er blevet udført vha. email og telefonkontakt mellem bestyrelsesmedlemmerne. 
Der er blevet lavet forme til ror og klubben har købt forme til kistebænke, som kan lånes af 
klubbens medlemmer. 
 
Der har været ylva-klasseløb i følgende kapsejladser: 
Fyn Cup: 4 stk. med max-fok, 6 stk. med genoa 
Als Rundt: 5 stk. 
Henry Lloyd Cup: 7 stk. 
 
Orla opfordrer alle til at indsende billeder m.m til hjemmesiden. 
 
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. 
 
3. Årsregnskabet 
Kassereren Søren Melgård uddelte kopi af regnskabet, som også er offentliggjort på 
hjemmesiden. 
Regnskabet gennemgået af Søren. Regnskab godkendt af revisor. 
Der har i 2009 været lidt større udgifter end indtægter, hvilket skyldes en opsamling af forsinkede 
regninger på husleje og indkøb af formdele. 
Klubbens beholdning af caps er afskrevet idet deres nøjagtige opholdssted ikke er kendt i 
øjeblikket. 
Regnskabet godkendt med klapsalver. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelse foreslår uændret kontingent for både aktive og passive medlemmer. 
Forslag godkendes med klapsalver. 
 
5. Valg af bestyrelse 
På valg er dette år følgende på valg: 
Formand, kasserer og suppleanterne Louise og Henning. Alle accepterede genvalg. 
De blev alle valgt enstemmigt med klapsalver og ylva-kampråb. 
Formand: Orla Kristensen 



Kasserer: Søren Melgård 
Suppleant: Louise Kanstrup Petersen 
Suppleant: Henning Bang 
 
6. Valg af revisor 
Otto Paulsen genvalgt som revisor. 
 
7. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til dette punkt som ikke behandles under pkt. 8. 
 
8. Vedtægter og klassebestemelser  
Formanden Orla kom med et oplæg til diskussion i forsamlingen om hvilke sejl der skal sejles med 
fra sæson 2011. Skal der sejles med max-fok med eller uden genua. Hvilke holdninger og 
erfaringer har forsamlingen? 
 
Der diskuteres med nogle af følgende argumenter: 

- genua slider på gaster. Max-fok giver sejlglæde 
- ylvaen har stort set været uforandret i 30 år. Hvorfor ændre så væsentligt på den pga. en 

DH-regel der hele tiden ændrer sig? 
- det er vigtigt at bådene er ens. Andre bådklasser der gennem en årrække har foretaget 

ændringer pga. DH-reglen er alle blevet reduceret. 
- der skal skabes en enkel og simpel bådklasse der er attraktiv for både nuværende og 

kommende ylva-sejlere. 
- man kan ikke beslutte sig for max-fok uden at kende konsekvensen for øvrige forsejl. Hvad 

følger med af flyvende forsejl? (2 spilere og 2 ustagede flyvende forsejl) 
- max-fok giver mening med lidt mere taktik på kapsejladsbanerne. Max-fok er en ulempe ift. 

genua under ca. 4 m/s. 
- i blandede DH-løb er det vigtigt med et godt DH-mål for at det er sjovt. Skal vi så ikke sejle 

med det sjoveste sejl? 
 
Der stemmes om genua skal udgå af sejlgarderoben fra og med kommende sæson: 
For genua: 5 
Imod genua: 14 (Dermed vedtaget at genua udgår) 
Klassebestemmelser rettes i overensstemmelse hermed. 
 
Per (86) har fremsendt forslag om at antallet af flyvende forsejl reduceres til max. 3. 
Her et udpluk af kommentarerne fra forsamlingen: 

- max-fok er OK, men 4 flyvende forsejl er en åben pung for sejlmagerne. Det gavner ikke 
klassen. 

- der er brug for max-spiler, skæringsspiler og genakker. Skæringsspiler og genakker 
overlapper hinanden. 

 
Konklusionen blev, at der ikke på grundlag af den nuværende viden kunne stemmes om en 
endelig beslutning. Bestyrelsen blev pålagt at udarbejde et forslag til næste års generalforsamling 
omkring hvilke flyvende forsejl der skal indgå i sejlgarderoben. 
 
9. Eventuelt 
Ylvaklubbens bestyrelse foreslår at Jørgen Poulsen (Ringhorne) udnævnes til æresmedlem for 
mange aktive og imponerende år i ylvaklubben. 
Dette besluttes enstemmigt af forsamlingen ved klapsalver og ylva-kampråb. 
 
 
Referent 
 
Henning Bang 


