
 

Referat fra generalforsamling i Dansk 806 Klub 2018 
Afholdt den 23. marts 2018 i Vallensbæk Sejlklub 

Referent Per 

Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Årsregnskab 
4) Fastsættelse af kontingent 
5) Indkomne forslag 
6) Valg af formand 
7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
8) Valg af revisor samt revisorsuppleant 
9) Love og klassebestemmelser 
10) Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidsplanerne for klubben og klassemesterskaberne den 1. og 2. 
september 2018 i Vallensbæk. 

Deltagere 
Der var deltagelse fra følgende både DEN 63 Søren, Steen og Lars, DEN 200 Lau og Klaus, DEN 353 Michael, 

DEN 377 Henrik og DEN 385 Anette og Per.  

1. Valg af dirigent 
Lau blev enstemmigt valgt, og det første punkt var at få bestilt Pizza. 

2. Formandens beretning 
Søren fremlagde nedenstående beretning. 

Sejlsæson 2017.  
Positiv fremgang med 32nye både til klubben, Henrik Mütze og Mikael Nielsen fra Vallensbæk. 
Og på Thurø har Jesper, Anettes tidligere gast købt DEN 311, men endnu ikke meldt sig i klubben.  
 
Aktiviteter:  
Aftenmatch i Thurø både og i Vallensbæk 7-8 både.  
 
Flensborg stævne i september:  
Der var vi 4 både fra Danmark og 2 fra Tyskland. Ærgerligt der ikke var flere tyske både.  
Som altid rigtig god hygge på land i vores teltlejr på havnen.  
4 sejladser blev det til.  
 
Planer for sejlsæson 2018:  
Aktiviteter:  
Aftenmatch i Thurø og Vallensbæk  
60 års jubilæum stævne 9-10/6 i VSK for 806, L23, H-båd, Melges 24 og X99  
Stævne i høj kvalitet 700-800 kr. i start gebyr med mad og mole-øl. 
Hvad skal der til for at vi kan få et DM? 
Ny regler siger 3 år i træk minimum 10 både, og der skal sejles flere steder, dvs. vi skal være 
landsdækkende. 
Der skal meldes ind til DS til oktober året før det år der skal være DM. 



 
Efterårs stævne i Køge bugt. 
Vi vil lave et stævne 1-2/9 hvordan det kommer til at se ud ved jeg ikke på nuværende tidspunkt  
Jeg er i dialog med formanden fra L23 klubben og de er med på den.  
VSK har desværre ikke noget mandskab eller udstyr da det er lånt ud men vi må tænke ud af boksen.  
Søren Meinertsen 

 

Kommentarer til beretningen: 

Lau. Stævnerne skal meldes hurtigt ud, så folk ved det i god tid. 

Per mener at DS måske kan dispensere for antal af år man skal være mindst 10 både. 

Mütze. Kender Mikael Jerimiassen fra DS, så han kan tage kontakt til ham. 

Hvad gør vi for at få bådejere til at melde sig ind? 

3. Årsregnskab 
Lau fremlagde et regnskab med et mindre overskud på kr. 207,-. 

Bankbeholdningen er ret solid. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 
Lau foreslog kontingent på kr. 250,-, da de 150,- virker for lavt til at folk mener at de får noget ud af at 

melde sig ind. Det lyder som en discountklub. 

Mütze foreslår at man kan betale for 3 år af gangen, og derved få rabat på et år. 

Der kom forslag om at Mumm Cup evt. kunne være trækplaster, hvor nogle af pengene kunne bruges til 

mad, præmier eller andre aktiviteter.  

Mütze foreslog at der blev lavet nyhedsmail med håb om at der kunne være 20 medlemmer næste år. 

Mütze tilbød at hjælpe med at lave noget tekst til nyhedsmailen. 

Steen foreslog evt. Rangliste. 

Kontingent blev vedtaget til kr. 250,- pr. båd pr. år. 

5. indkomne forslag 
Der var indkommet 2 forslag fra henholdsvis Michael Nielsen og Per Røssel, som begge omhandlede 

indførsel af nye sejldugs typer. 

Det blev diskuteret livligt omkring for og imod nye typer af duge og fremstillingsmetoder. 

Prisforskellen mellem såkaldte støbte sejl og almindelige Pentex sejl som vi kender dem i dag er tæt på ikke 

at være eksisterende. 

Nogle er bange for at vi kan få en skævvridning i klassen hvis man kan lave sejl som er meget bedre end 

dem vi bruger i dag. Dette kan ske hvis det er muligt at bruge alle typer materialer. 

Sejlmagerne fortæller at den nye type sejl kan holde væsentligt længere end de gamle Pentex sejl. Men 

dette skal undersøges nærmere. 

For at vi skal kunne sejle på lige fod med vores Tyske venner, skal man tillade alle sejltyper. 

Mütze mente ikke at det var fair at dem som lige havde købt sejl ikke havde haft mulighed for at vide at der 

kom nye sejltyper i klassen. 

Med brevstemmer fra Søren Schramm og Lars Nielsen, som ikke ønskede ændringen, var det ikke muligt at 

stemme forslaget igennem. 

I stedet blev det vedtaget at bestyrelsen hen til næste års generalforsamling skal arbejde med et forslag om 

at der fra 2020 kan komme nye sejldugstyper. På den måde er evt. nye sejlkøbere allerede advaret, og der 

vil komme en glidende overgang. 



Der kan i overgangsperioden indtil 2020, dispenseres for at enkelte både kan tillades at sejl med andre 

sejltyper lokalt og til stævner. 

6. Valg af Formand 
Søren tilbød at fortsætte endnu en 2 årig periode. Han blev valgt med akklamation. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Klaus blev genvalgt for 1 år, Lau for 1 år, Steen for 2 år og Per for 1 år. Der var ingen modkandidater. 

Henrik Mütze blev valgt som suppleant. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steen blev genvalgt til revisor og Michael Nielsen som suppleant. 

9. Love og klassebestemmelser 
Dette blev drøfter under indkomne forslag. 

10. Evt. 
Det blev vendt omkring logo og evt. reklame materiale for vores dejlige båd. 

Mütze spurgte ind til farven på de blå og røde kugler. Ifølge farvekode på Tumle, som har rød og blå stribe, 

er det henholdsvis farve 2006 og 7005. 

Antal af mulige både til stævner blev vendt. Vallensbæk har i dag 11 både og Svendborg egnen 7 både som 

man kunne forestille sig vil sejle kapsejlads. 

Der ud over findes både i Dyvig og Nyborg som vi før har set. Men mon ikke der findes både andre steder 

som kunne være interesseret i kapsejlads? 

 

 


