
Referat af Generalforsamling i Dansk 806 klub 

 

Afholdt 28. juni 2013 i Thurø Sejlklubs Havnehus. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent: 

Søren Schramm blev valgt med stort bifald. Søren konstaterede at der var repræsentanter til stede 
fra DEN 301, 385, 342, 155, 398, 63, 200. 
 
Pkt. 2 Formandens beretning: 

Søren Meinertsen fortalte om: 
DM 2012 i Vallensbæk med desværre kun 9 både blev et succesfuldt stævne rent hyggemæssigt. 
Blev afholdt sammen med Spækhuggerne, hvilket var en succes både på land og vand. 
Spækhuggerne vil gerne gentage succesen en anden gang. Desværre ingen Tyske deltagere og 
kun 2 både uden for Vallensbæk/Ishøj. 
 
Vores arrangement ved Tuco i vinters, som blev arrangeret i samarbejde med L23 klubben, var en 
stor succes med mange sydfynske 806 sejlere og samtidig også 4 Sjællandske sejlere. En aktivitet 
som godt kan gentages et andet sted. 
 
Køge Sejlklub har fået en 806ér til skolebåd. 
På Thurø kommer også en ekstra båd, da en sejlerskoleelev har købt en på Sjælland meget billigt. 
 
Der har i år 2012/2013 været afholdt 3 til 4 skypemøder, og resten af korrespondancen er foregået 
pr. e-mail og telefon. 
 
DM i år på Thurø har kun deltagelse af 8 både. Desværre ingen skolebåde fra VSK pga. det for 
skolesejlads tidlige tidspunkt. Ingen Tyske sejlervenner, hvilket nok skyldes det lille deltagerantal. 
Desværre kun en både ude fra Fyn, dette af mange forskellige årsager. Men stævnet afholdes 
sammen med 6 Safirer, så deltagerantallet til hele arrangementet er rimeligt. 
 

Pkt. 3 Regnskab: 

Kasserer Lau Digmann fremlagde et meget enkelt regnskab som viste en udgift på kr. 926,75 til 
bank og hjemmeside og et kontingent indtægt på kr. 3.850,-. Årets resultat et samlet plus på kr. 
2.948,25.  
Lau kan ikke helt finde ud af hvornår hjemmeside udgifterne falder. På næste års regnskab 
kommer der ca. kr. 2.000,- ekstra i udgifter til hjemmesiden. 
Kontingentindtægten næste år vil være væsentligt mindre, da kontingentet ved sidste 
generalforsamling blev sat ned til kr. 150,- pr. båd/besætning. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 150,- pr. båd/besætning. Dette blev vedtaget. 
 
Pkt. 5 Indkomne forslag: 

Fra Per Røssel DEN 385 er følgende 4 forlag modtaget. Forslagene omhandler klasseregler og 
vedtægter, men blev behandlet under dette punkt. 



Forslag 1 vedtægter:  

Da vi fremadrettet kan få svært ved at overholde reglerne med hensyn til antal 
bestyrelsesmedlemmer, foreslås følgende ændring:  
§5 pkt. 7, ændres til valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 suppleant.  
§7 ændres fra: Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 6 
medlemmer. Ændres til: Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse 
på 4-6 medlemmer. 

 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Forslag 2 vedtægter:  

For at overholde vedtægterne foreslås det at de tilrettes virkeligheden omkring §5 
indkaldelse til generalforsamling.  
Forslag til tekstændring:  
”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 31.08, og indkaldes på 
klubbens hjemmeside www.806.dk med oplysning om dagsorden. Indkaldes med 
min. 3 ugers varsel.”  

 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Forslag 4 klasseregler (tidligere forslag 3 er udgået):  

Da DH reglen ikke længere straffer brug af hængestropper, foreslår jeg at vi indfører 
lovlig brug af hænge-/fodstropper med følgende tekst:  
”§11.7: Trapez eller lignende anordning er forbudt. Håndtag på dæk er tilladt. 
Anvendelse af hænge-/fodstropper er tilladt med den begrænsning, at de skal være 
fæstnet i cockpittet, og ingen del af stropperne skal kunne strække sig op over 
dækslinien. Ingen hængeanordning skal hindre en bruger i straks, at kunne frigøre 
sig fra båden, og når der hænges, må ingen del af et besætningsmedlems krop, 
mellem midten af låret og fødder, være på ydersiden af rælingskanten. Under sejlads 
må ingen del af besætningen røre skroget under rælingskanten.”  

 
Forslaget blev vedtaget med et prøve år, og den begrænsning at man ikke må 

komme længere ned på fribordet end til stafferingslisten. 

 
Forslag 5 klasseregler : 

§4 Aptering: Det foreslås at den omtalte apteringsliste kopieres ind i klassereglerne. 
Da næsten ingen kender denne liste, bør vi offentliggøre den i reglerne. 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Pkt. 6 Valg af formand: 

Søren Meinertsen påtog sig hvervet for endnu 2 år. Stort bifald. 
 
Pkt. 7 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: 

Følgende modtog genvalg: Lau Digmann 200, Klaus Digmann 200, Claus Voigt Andersen 307, 
Steen Meinertsen 63, Per Røssel 385. Som nyt medlem indvilligede Jan Crone Foster fra 301 



Thurø i at blive valgt. Vi byder Jan velkommen i arbejdet, en ung mand med friske nye ideer, som 
vi glæder os til at dele. Det giver i alt 7 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det blev aftalt at Klaus 
og Claus lægger arm om hvem der teoretisk vil stå som suppleant.  
 
Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Steen Meinertsen indvilligede i at tage min. et år mere som revisor.  
 
Pkt. 9 Love og klassebestemmelser: 

Se under indkommende forslag. 
 
Pkt. 10 Eventuelt: 

Lau foreslår en professionel konsulent som kan lave et indspark til at få klubben op i gear  
Det blev aftalt at Søren Meinertsen tager kontakt til Dansk Sejlunion for at høre om de har 
personer som kan hjælpe os med markedsføringen. 
Vi har en kapital som evt. kan anvendes til dette formål. 
Mere reklame på minbaad.dk og baadmagasinet.dk, hvilket er gratis reklame. 
 
Søren spørger til hvornår Flensburg stævnet ligger. Det er den 7. og 8. september. Max. 5-6 både 
er vurderingen. 
 
DM/Klassemesterskaber 2014 kan evt. afholdes den 21. og 22. juni i Vallensbæk. VSK sejlerne 
følger op på dette. 
 
Fra Lotte Knudsen DEN 381 havde Per en kommentar om at det ikke er så smart at afholde 
mesterskaberne weekenden op til skolernes sommer ferie. Der er mange som er ramt af studenter 
og andre afslutninger. Juni og august mener Lotte heller ikke er så godt, men måske september. 
Bestyrelsen arbejder videre med dette, men forslag imødekommes meget. 

Der var forslag om vinter arrangementer som f.eks. bowling sammen med L23 sejlerne. 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 22.06, hvorefter den obligatoriske øl blev skænket i Egely (Thurø 
Sejlklubs klubhus) 
 


