Referat fra generalforsamling i Dansk 806 Klub 2021
Afholdt den 13. april 2021 via Microsoft Teams
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, love og klassebestemmelser
6) Valg af formand
7) Valg af 4‐5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
8) Valg af revisor samt revisorsuppleant
9) Eventuelt

Deltagere
Der var deltagelse fra følgende både DEN 307 Lasse, DEN 353 Michael, DEN 63 Søren og Steen, DEN 200 Lau
og Klaus og DEN 385 Anette og Per.

1. Valg af dirigent
Lau blev enstemmigt valgt.
Lau konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der i år 2020 ikke blev afholdt
generalforsamling pga. corona situationen.

2. Formandens beretning
Søren fremlagde nedenstående beretning.
806 klubben´s Formandsberetning 2020
Covid 19 har præget hele 2020, 1. marts bliver Danmark lukket ned og det får betydelig indvirkning på
vores sejler‐sæson . Med et par ugers forsinkelse kommer vi i gang med vores aftenmatch i Vallensbæk
sejlklub, der bliver sejlet med omvendt handicap så de små både starter først og på den måde kan vi
overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger med hensyn til antal startende både på samme linje.
Vi er imellem 4‐8 806er til start hver tirsdag i Vallensbæk.

Thurø sejlklub kommer også godt i gang med Deres ugentlige aftenmatch om mandagen, der er 2‐4 806er
til start hver uge.
Klassemesterskab 2020 var planlagt til at skulle finde sted den 22‐24/8 i Dragør sammen med IF’erne, men
på grund af for få tilmeldte og Covid 19, blev dette desværre aflyst.
En af de kapsejladser, der bliver afviklet er distancesejladsen Øhavet rundt (light), den 29/8 var der ca. 45
både til start og der havde vi 4 stk. 806’er med.
Jeg kan oplyse at Øhavet rundt har 50 års jubilæum i år, og jeg er sikker på at det bliver endnu et super
arrangement. Så sæt kryds i kalenderen den 28/8 i år, hvis du har lyst til at deltage.
Så når alt kommer til alt var 2020 et mærkeligt år, og jeg håber at vaccinen og lidt lempelser på
anbefalingerne, kan gøre 2021 til en mere normal sæson.
God vind herfra ☺
Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab
Lau fremlagde et regnskab, som dækker over 2 år, med et overskud på kr. 2834,81,‐
Bankbeholdningen er stadig ret solid.
Lau tilkendegiver at han syntes at der er for få medlemmer 9 stk. i 2019, 11 stk. i 2020 og indtil videre 9 stk.
i 2020.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Lau foreslår uændret kontingent.
Per: Vi bør gøre noget for at tiltrække flere medlemmer.
Kontingent blev vedtaget som uændret til kr. 250,‐ pr. båd pr. år.

5. Indkomne forslag, love og klassebestemmelser
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af Formand
Søren er i på valg, og blev genvalgt.

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

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

9. Evt.
Søren har talt med Vallensbæk Sejlklub om der evt. kan afholdes 1‐3 stævner i 2021.
Første mulighed er den 15. og 16. maj sammen med H‐både, men som situationen har udviklet sig med
coronaen, kan det ikke lade sig gøre pga. forsamlingsforbuddet.
Den 12. og 13. juni kan VSK lave et simpelt stævne samtidig med nogle joller, hvor det blot er 2 følgebåde
som lægger en bane ud. Efter sejladser en moleøl og pølse, og så kan vi selv stå for øvrig forplejning. 7‐8
både er ok for VSK.
Den 21. og 22. august kan der afholdes klassemesterskab samtidig med Melges 24 DM.
Per oplyser at han ikke kan i august, men måske i juni. Ellers var der god tilslutning. Lasse kunne godt være
mulig deltager.
Steen efterlyser gode ideer til at få flere både med til stævnerne.
Søren foreslår at vi skal ud og lave ambassadør arbejde for at få lokket nogle flere med.
Der bliver talt om at lokke med tilskud til deltagergebyr og transport. Lau mener dog at vi skal passe meget
på, da halvdelen af deltagerne er bestyrelsesmedlemmer, og det kan se forkert ud udad til.
Men der er enighed om at der kan ofres lidt ekstra af kassebeholdningen til præmier eller lignende, i
forbindelse med evt. stævner. På den måde kan folk føle sig velkomne, og komme igen.
Vi skal skynde os at få meldt ud omkring stævnedatoer på Facebook og hjemmesiden. Det skal også deles
på den tyske facebook side. Det gør Søren.
Lau giver stor ros til Søren og Steen for Deres indsats til den artikel som der kom på Minbaad.dk
hjemmesiden. De er vi alle enige i.

Referatet godkendt af bestyrelsen i Dansk 806 Klub:
Søren Meinertsen ‐ Formand
Lau Digmann ‐ Kasserer
Steen Meinertsen ‐ bestyrelsesmedlem
Klaus Digmann ‐ Bestyrelsesmedlem
Per Røssel ‐ Bestyrelsesmedlem/referent

