Referat fra generalforsamling i Dansk 806 Klub 2022
Afholdt den 19. maj 2022 i Vallensbæk Sejlklubs juniorhus
Referent Per

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning v/Søren Meinertsen
3) Årsregnskab v/Lau Digmann
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 og René, DEN 398 Søren, DEN 63 Søren, Steen og Lars,
DEN 200 Lau og DEN 385 Anette og Per.

1. Valg af dirigent
Søren Schramm blev enstemmigt valgt.
Søren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Søren fremlagde nedenstående beretning.
Året 2021 var ramt af restriktioner, men heldigvis blev der lempet på reglerne og vi havde en næsten normal
sejlsæson med opstart i maj måned.
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde og et møde, hvor vi har planlagt vores klassemesterskab, der afholdes d.
21.‐22. maj 2022 i Vallensbæk Sejlklub sammen med H‐både og L23.
Vi kæmper som altid med at fået så mange deltagere med som muligt. I år bliver vi desværre kun 5 til start,
men det er positivt, at vi har 2 ny både med i år.
De største felter med 806’er har vi i Vallensbæk og Thurø. I Vallensbæk er vi 5‐6 806’ere til start hver
tirsdag og på Thurø er der 4 806’ere til start hver mandag.

Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab
Lau fremlagde et regnskab, med et overskud på kr. 2.209,65
Bankbeholdningen er stadig ret solid.
Der var 10 bådmedlemmer i 2021 og indtil videre 8 bådmedlemmer i 2022.
Per ønsker at der bliver sat en stopper for at kassebeholdningen stiger hvert år. Der kom flere forslag om
f.eks. tilskud til stævner mm.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Lau foreslår uændret kontingent.
Kontingent blev vedtaget som uændret til kr. 250,‐ pr. båd pr. år.

5. Indkomne forslag, love og klassebestemmelser
Der var indkommet et forslag fra Lasse Mortensen. Ordlyd herunder.
Forslag til ændring af pkt. 10.5 lydende på nuværende tidspunkt: Rulleforsejl er tilladt, men profilforstag er
forbudt.
Pkt. 10.5 ‐ Ønskes ændret til: Rulleforsejl er tilladt og profilforstag er tilladt.
Pkt. 9.6 Fok ‐ Ønskes tilføjet: Ved profilforstag skal fokkens forlig være med Headfoil bånd.
Pkt. 9.8 Genua ‐ Ønskes tilføjet: Ved profilforstag skal genuaens forlig være med Headfoil bånd.
Begrundelsen for ændringen er, at der ikke er performance‐ eller på andre måder fordele ved profilforstag
kontra alm. forstag iflg. North Sails 806 expert Theis Palm.
DEN307 har ligeledes sejlet med profilforstag siden 2009 og deltaget ved flere DM mesterskaber på trods af
klassereglernes nuværende bestemmelse.
Venlig hilsen
Lasse Mortensen DEN307

Per havde spurgt Doyle Sails om de så en fordel ved brug af profilforstag. Det gør de, da sejlets facon
bevares bedre når faldet slækkes. Lidt lige som forskellen på tovværksforlig kontra slæder i et storsejl. Men
fordelen er så lille at den ikke bør være et problem.
Forslaget blev vedtaget. Per får det opdateret ved DS og på hjemmeside.

6. Valg af Formand

Søren var faktisk ikke på valg, da formanden vælges for en 2 årig periode, men han blev dog alligevel valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Steen og Per var på valg i år og modtog genvalg for en 2 årig periode.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Lasse valgt. Vi glæder os til nyt blod i bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af Formand Søren Meinertsen, kasserer Lau Digmann, menige medlemmer
Klaus Digmann, Steen Meinertsen, Lasse Mortensen og Per Røssel.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Steen Meinertsen blev genvalgt til revisor.

9. Evt.
Søren spørger ind til hvad vi gør med klubben. Der er ikke meget opbakning når vi som nu forsøger at
afholde et stævne. Der var ingen god konklusion.
I 2024 har 806éren 50 års jubilæum. Det bør og skal fejres lidt ekstra.
Der var en diskussion omkring fremtidige stævner. Der blev nævnt Aalborg, som nu har 2 både. Andre
steder i Jylland lidt mere centralt, Bogense eller evt. Vordingborg, som dog ingen kran har.

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

