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Generalforsamling blev afholdt i forbindelse med DM i Hellerup Sejlklub den 26. september 2020. 

Frank Stigborg blev valgt som dirigent. Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 

 

1. Tage stilling til formandens beretning og regnskabet for året som er gået. 

Formandens Beretning 

Frank Stigborg:  

DCAs formål: ”At varetage og fremme Contender-klassens og sejlernes interesser i Danmark samt 

at søge, at styrke sammenholdet og være samlende forum for klassen.” 

Antal medlemmer / aktive medlemmer 

2017 - 30 medlemmer 

2018 - 30 medlemmer 

2019 - 33 medlemmer 

2020 – 34 medlemmer 

Det er en meget flad tilvækst i medlemstal! 

Aktiviteter: 

Overskriften her er Corona !  

Pga. restriktioner og forsamlingsforbud har det helt overordnet været meget begrænset hvad der 

har kunnet lade sig gøre i forhold til kapsejladser og sociale aktiviteter. ”Prøv noget nyt”, daglig 

kontakt med potentielle sejlere på havnene, har alt sammen været begrænset eller aflyst i år. 

Vi har dog på trods af Corona haft relativ god succes med at få nye sejlere ud i klubjollerne, både i 

Hellerup og i Århus. 

Vi har nu klubjoller i: 

• Århus 

• Hellerup 

• Rantzausminde 

• Jyllinge 

I alt 5 joller, og nu alle med kulfiber bomme og alle undtagen en, med kulfibermast og i øvrigt i en 

stand så man kan sejle dem på et okay niveau. 

Hellerupjollen har været lånt ud, primært til 2 personer i sæsonen, med mange gode materielle 

opdateringer til følge. 

Kapsejladssæsonen 

• 16.-17. maj Træningssamling i Hellerup. (9 deltagere + 1 træner) 

• 27.-28. juni Contenderstævne i Hellerup. (1. Søren Dulong Andreasen. 2. Jesper Armbrust 

3. Max Billerbeck) 
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• 21.-23. august Interlaghi i Arco (1. S Søren Dulong Andreasen.  2. Davide Fontana 2. Luca 

Bonezzi) 

• 5.- 8. september. Kieler Woche, Kiel (1. Søren Dulong Andreasen 2. Jesper Armbrust. 3. 

Max Billerbeck) 

• 5. – 6. September. Sailing Århus Week Regatta (1. Frank Stigborg.  2. Solvej Waagepeter-

sen 3. Jon Møgelhøj) 

• 12. – 13. september. Kehrausregatta Steinhude see, Hannover (13. Frank Hinsch. 16. Olga 

Henneberg.) 

• 26-27 september. Contender DM, Hellerup Sejlklub. 

• X.-x. X Træningsweekend i Hellerup. 

Sammenfald af Kieler Woche og Sailing Århus Week Regatta har tydeligt begrænset, -måske endda 

halveret antallet af danske deltagere til begge stævner. Dette er uheldigt men måske samtidigt en 

fingerpeg om at mængden og fordelingen af stævner de forrige år har været god da vi har kunnet 

stille maximalt antal sejlere til de enkelte stævner. 

Sportslige resultater 

Vi har fortsat, et par sejlere i den absolutte internationale top. Derudover har vi sejlere som ligger 

lige under. Om vi så, som samlet klasse i Danmark bevæger os op eller ned ad en verdensrangliste 

er svært, at vurdere da vi ikke rigtigt har kunnet mødes for at dyste mod hinanden hverken ved et 

EM eller et VM. Det har vi til gode. 

Set i et internationalt perspektiv, vil jeg dog hævde, at vi i Danmark, og på helt lokalt plan, har væ-

ret gode til at håndtere restriktionerne og alligevel kunne afholde stævner også tidligere på sæso-

nen. 

Sammenholdet i Klassen 

Vi har et rigtigt godt socialt sammenhold i klassen. Vi har et rigtigt godt læringsmiljø. Gode træ-

ningsweekender og generel god deltagelse, -også fra Tyskland. Når vi på et tidspunkt kan rejse frit 

over grænserne og i øvrigt kan samles flere sejlere igen, bør vi igen prøve at inddrage sejlere fra 

det øvrige Skandinavien.  

Til sidst vil jeg sige tak til alle dem som har været med til at arrangere sejladser, fælles spisning, 

transport, overnatning osv. Og tak til alle dem der hjælper de nye sejlere i gang, giver råd og i øv-

rigt hjælper til. Det er vigtigt. Tak for det. 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

Regnskab og budget 

Thomas Hernø: 

Da vi har konto i Danske Bank, som har hvidvaskproblemer, så skal vi nu registreres i CVR som en 

frivillig organisation. Det gør at vi nu kan få en MobilePay tilknyttet.  

Regnskab blev fremlagt. Vi har ikke betalt til ICA, da VM i år blev aflyst.  

Kommentar fra Søren Dulong Andreasen: Der er vist ikke carbon-bom på jollen i Svendborg.  

Kommentar fra Per Hansen: Godt at vi bruger penge på klubjollerne. 
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Regnskab blev godkendt.  

 

Budget blev fremlagt  

Kommentar fra Frank Stigborg: Ønske om at vi bruger flere penge på at klubjollerne, så de er race-

klar til nye sejlere.  

Budget blev godkendt. 

 

2. Vælge bestyrelse og revisor. 

Frank Stigborg, Frederikke Mikkelsen, Jacob Kiilerich Hansen ønsker ikke genvalg.  

Thomas Hernø, Søren Dulong Andreasen, Jacob Skovgaard Kristensen og Torben Bjørnholt blev 

genvalgt. Jon Møgelhøj, Solvej Waagepetersen og Jeppe Sørner er nyvalgte i bestyrelsen. 

Peter Mørck Thomasen er valgt som revisor. 

Generalforsamlingen har valgt at formand og sekretær er samme person.  

Thomas Hernø forslog at generalforsamlingen foreslår Jon Møgelhøj som ny formand. Generalfor-

samlingen støtter op om det.  

 

3. Tage stilling til evt. foreliggende forslag fra bestyrelse og medlemmer.  

Ingen yderligere forslag.  

 

4. Kontingent Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Kontingent fastsat til fortsat at være 400 kr./år.  

 

5. Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer.  

Frank Stigborg: Vi mangler målebreve til nogle af klubjollerne. Det skal vi have styr på hurtigst mu-

ligt. Søren Dulong Andreasen mener at der er målebreve og forsikring på alle jollerne, papirerne 

skal blot opdateres.  

Stævner næste år: Den sædvanlige stævnekalender tænkes gentaget (Kerteminde, Kiel, Aarhus, 

DM et endnu ikke fastsat sted). Derudover er der VM i Warnemünde. Dette er dog uden corona i 

tankerne. Alternativt planlægger vi ad-hoc som i år. VM i Warnemünde er pt. ikke aflyst, men der 

forventes ikke at det kan gennemføres som et VM.  

VM i Danmark udskydes grundet corona. Vi er i køen efter Tyskland og Australien, men hvad bety-

der det, at VM i Holland i år blev aflyst.  

Søren Dulong Andreasen fortalte om ”coach-regatta”, som 49’erne gør, hvor en træner er med til 

et stævne og kan træne alle på banen.  

 


