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Dagsorden og referat i henhold til foreningens love 
 
 
1. Formandens beretning og regnskab 2020-2021 
 
Årsberetning formand Jon Møgelhøj 
 
Mit første år som formand er ved at være overstået. Et år der startede med nyheden om John 
Baghs død. Æret være hans minde.  
 
Et år hvor igen har haft sejlere på øverste hylde. Og hvor dejligt det end er at se Søren vinde i 
udlandet, så er det mega fedt at det også er andre – stort tillykke herfra til Jesper med EM-
sejren. Vi er møgstolte af dig. 
 
Et år som desværre i starten også stod lidt i coronaens skygge. Det har betydet en del for 
vores stævneaktivitet. Særligt Kerteminde-stævnet var ramt af manglende tysk deltagelse, 
blæsevejr og skader. Der var også kun to danske deltagere til EM, hvor vi normalt kan 
mønstre lidt flere. Procentvis var vi fint repræsenteret ved Kieler Woche, og jeg er også glad 
for at se mange tilmeldte til denne weekends stævne.  
 
I bestyrelsen har vi snakket en del om hvordan vi får lokket flere til klassen. Under punktet 
”budget” vil vi snakke lidt mere om et køb, vi overvejer at gøre – med jeres billigelse – men 
det er et konstant fokuspunkt for os: At få flere til at få øjnene op for vores dejlige bådklasse. 
En status på medlemstallet i klassen er, at vi er to færre end sidste år, og reelt ikke nogen nye 
i klassen. Så her er bestemt noget, vi er nødt til at se nærmere på i bestyrelsen det 
kommende år – ligesom vi har diskuteret løs i årets løb. Vores hovedfokus på at lokke folk til 
er stadig vores klubjoller og muligheden for at komme og prøve en jolle forskellige steder i 
landet. Pt. har vi både liggende i Aarhus, Egå, Hellerup, Roskilde og en på Fyn.  
 
Noget andet som jeg har brugt en del tid på som formand – og som jeg kan lave som breaking 
news nu – er VM på dansk grund. Og her kommer det breaking – så frem med kalenderen: Vi 
skal have VM i Kerteminde i juli 2023. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab 2020-2021 og budget 2021-2022 var udsendt før generalforsamlingen og vedlægges 
referatet. 
 
Begge blev godkendt. 
 
 



2. Valg af bestyrelse og revisor 
Genvalg af alle- undtagen Thomas Hernø, der ønsker at stoppe efter 10 år som kasserer. Stor 
tak til Thomas for indsatsen! 
 
Bestyrelsen består i 2021-2022 i alfabetisk orden af: 
 
Jakob Kristensen 
Jeppe Sørner 
Jon Møgelhøj 
Solvej Waagepetersen 
Søren D. Andreasen 
Torben Bjørnholt 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Peter Mørch Thomsen genvalgt som revisor. 
 
Også stort tak til bestyrelsen og revisoren for indsatsen og for at tage et år mere. 
 
 
3.  Forslag fra bestyrelse af medlemmer 
Bestyrelsen foreslår at afsøge muligheden for at køb af klubjolle i regattaklar tilstand med det 
formål at sejlere, der er interesseret i contender og har evnerne til at sejle en kapsejlads i 
contender, kan prøve det. 
 
Generalforsamlingen var enige i forslaget. 
 
 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 
Kontingent 2021-2022. Uændret 400 kr. 
 
 
5. Eventuelt 
 
Følgende blev drøftet uden beslutninger: 
 
Hvor og hvordan afholder vi DM i 2022 og følgende år? 
 
To træningssamlinger i foråret 2022? 
 
Hvordan skaffer vi (de specielle) reservedele til jollerne efter brexit og Schappi har lukket sit 
værft? 
 


