
   
 

     YLVA Klubben 

 
                            Referat af generalforsamlingen på bådudstillingen 
                                   i Fredericia søndag den 8. marts 2015. 
 

Dagsorden : 

 

1. Valg af dirigent. 
 

Line ( DEN 8) blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og 

rettidig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 
 

Der var mødt 22 bådejere op til generalforsamlingen. Ialt var der ca. 35 sejlere. Andreas takkede 

for det store fremmøde og kunne konstatere, at det var den rigtige beslutning at afholde general-forsamlingen i 

forbindelse med bådudstillingen. 

 

Andreas fortalte om årets vigtigste begivenheder i Ylva sammenhæng. 

 

– Fyn rundt fra Kerteminde – 6 både. Bogense fravalgt. 

– Sunkes samlede sejr i 2 – star – sejladserne. 

– Leif Pehrsons samlede sejr til aftensejladserne i Kerteminde. 

– ”Havets jernmand” Fyn rundt - 3 både. 

– DM Korsør. Vejret drillede. Super arrangement på land. Let luft den ene dag – for meget den 

næste.  Stor tak til Korsør Sejlklub. 

– Last Fight Dyvig – 3 både. 

– DS klassebådsmøde i Kerteminde. 4 divisioner (joller og brædder, sportsbåde mindre kølbåde og 

større kølbåde) Ylva, X99, Scan-kap 99, Luffe , X35. 

– Boat Show 2015. En flot stand. Flemming, Finn, Per og mange andre Ylva sejlere har lagt meget 

energi i det. En stor tak til alle. Og tak til vores sponsorer, som har været med til at gøre det 

muligt. 

– Ny Ylva byggesæt. 550.000 - 600.000 kr.            

 

Andreas fortalte videre, at vores DM i Sønderborg 2015 er langt i planlægningen og opfordrede 

til at tilmelde sig på SYCs hjemmeside. 

 

Svendborg Classic har specielt inviteret Ylva Klubben. Vi får mulighed for at sejle på en op ned bane. Der var en del 

tilkendegivelser, og vi kan måske blive 10 både. 

 

Næste års planlægning (2016) var bestyrelsen også langt med. 

.Vinter arrangement med  Temadag hos Walsted eller Horsens Yacht værft. 

 40 års jubilæum. Og DM i Juelsminde mv. 

 

3. Årsregnskab. 
 

Søren gennemgik regnskabet og kunne konstatere, at der første gang med ham som kasser, var et underskud - på 2,58 kr. 

Men bag tallene gemte sig en regning på standleje til bådudstillingen på 

4375,00 kr. og en beholdning af Ylva trøjer som ikke var solgt. Regnskabet blev godkendt. 

 

Andreas takkede Søren for hans store indsats i klubben. Han fik kampråbet. 

 

 



   
 

     YLVA Klubben 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Aktive 375,00 kr. passive 100,00 kr. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelse. 
 

På valg var Andreas, Flemming og Per. Bestyrelsen foreslog Lars Borg (DEN 33) som ny kasser i stedet for Søren. 

Bestyrelsen blev godkendt med klapsalve. 

 

Ny bestyrelse      Formand                      Andreas Christensen                                                                              

                            Næstformand              Flemming Fjord        (2015)                                                                    

                            Kasser                         Lars Borg                  (2014) 

                            Bestyrlesesmedlem    Per Brømdum            (2015)                                                         

                            Bestyrlesesmedlem    Finn Hjerrild Nielsen (2014)                                                    

                            Supplant                     Henning Olsen                                                                           

 

6. Valg af revisor. 
 

Otto Poulsen modtog genvalg. 

 

7. Indkommende forslag. 
 

Ernst Kragh (DEN 6) havde indsendt følgende forslag til bestyrelsen vedr. punkt 4.3.1 i klassebestemmelserne: 

 

Størrelsen af Fok 1 er fri, dog må ingen af målene overstige målene på Fok 2 (maxi – fok) beskrevet i punkt 4.3.2 

 

Forslaget gav anledning til en del diskussion om fordele og ulemper. Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

8. Vedtægter og Klassebestemmelser. 
 

9. Eventuelt. 
 

Flemming nævnte, at DM 2016 kan blive et brag af en sejlerfest. Der er kontakt til Scankap – BB10 – X35 – Luffe – om at 

samles om et fælles DM stævne for store klassebåde i Juelsminde. Alle har tilsluttet sig ideen. 

 

 

Line lukkede generalforsamlingen på behørig vis med den lange udgave af 1 – 2 – 3  XXXX for Ylva Klubben. (Nu skulle vi 

ned på Messen igen for at gøre de sidste indkøb.) 

 

 

Referent Per Brøndum 

 
 
 
 
                                                 


