Ylva-klubben

Referat fra den ordinære generalforsamling 2011
i Skovshoved Sejlklub den 11.08.2010
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Line Marker blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og
rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Der er nu 49 aktive medlemmer og 3 passive.
Orla berettede, at der ikke har været afholdt fysiske bestyrelsesmøder, men at bestyrelsesarbejdet
er blevet udført vha. email og telefonkontakt mellem bestyrelsesmedlemmerne. I det sidste år har
bestyrelsen primært koncentreret sig om at få DM op at stå.
Formen til roret er nu på plads på Sydfyn sammen med ylvaformen. Formen til roret lånes gratis til
medlemmer af Ylva-klubben (dog betaling af transport).
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
3. Årsregnskabet
Kassereren Søren Melgård gennemgik regnskabet, som dels er udsendt på mail samt
offentliggjort på hjemmesiden.
Der har i 2010 været et mindre overskud bl.a. på grund af tilbageholdenhed på udgiftssiden samt
den omstændighed, at vore internetsponsorer nu dækker de løbende omkostninger ved
opretholdelse af hjemmesiden.
Regnskabet godkendt med klapsalver og kampråb.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelse foreslår uændret kontingent for både aktive 375 kr og passive medlemmer 100 kr.
Forslag godkendt med klapsalver.
5. Valg af bestyrelse
På valg er dette år følgende:
Formanden, Antje Linde og Louise Kanstrup. Antje og Llouise har ikke ønsket genvalg.
Følgende blev valgt enstemmigt med klapsalver og ylva-kampråb.
Formand: Orla Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Per Brøndum

Suppleant: Jens Kristian Pedersen
6. Valg af revisor
Otto Paulsen genvalgt som revisor med akklamation.
7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til dette punkt.
8. Vedtægter og klassebestemmelser
Som aftalt på generalforsamlingen i 2010 blev det drøftet om antallet af flyvende forsejl bør
reduceres til max 3 i stedet for de nu tilladte 2 symmetriske og 2 asymmetriske spilere.
Konklusionen blev, at klassereglen fastholdes indtil videre.
Forslag om at besætningsantallet blev nedsat til 3 i forhold til de nu krævede 4 blev ligeledes
drøftet.
Flere henførte til at der tidligere var forslag om at hæve antallet til 5 – så en nedsættelse nu vil
være helt modsat og der var nødvendigt med 4 mand ved frisk og hård vind.
Under drøftelserne kom det frem, at man kunne overveje at sætte en minimumsgrænse på 3 og
en max på 4 – men således at der ikke kunne spekuleres i forventet let eller hård vind i forbindelse
med kapsejladser (specielt DM).
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne og evt. komme med et forslag til den
ordinære generalforsamling i 2012.
9. Eventuelt
Bestyrelsen foreslog, at man arbejdede hen imod at få DM i 2012 afholdt et mere centralt sted og
kunne meddele, at man for tiden undersøgte muligheden for at ligge det i Marstal.
Inden afslutning af generalforsamlingen udråbtes den lange udgave af 1 2 3 xxxxx for
Ylvaklubben.

Referent
Orla Kristensen

Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Orla Kristensen
Næstformand: Andreas Christensen (valgt 2010)
Kasserer: Søren Melgaard (valgt 2010)
Bestyrelsesmedlem: Per Brøndum (valgt 2011)
Bestyrelsesmedlem: Henning Bang (valgt 2010)
Suppleant: Jens Kristian Pedersen (valgt 2011)

