Referat af ekstraordinær generalforsamling i Ylva-klubben den 13. november
2008
i Bogense Sejlklub
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent: Line fra D16 vælges, konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt.
3. Forslag til nye klassebestemmelser(ny sejlføring)
Udførlig redegørelse for forslaget(se udkast til nye klassebestemmelser, bilag
til indkaldelsen) ved John Middelboe D35), motivation for ændring af
sejlføringen er et bedre DH-mål ( fra 578 til 595).
Forslaget diskuteres:
















en ny DH- beregning til næste år kan gøre hele ændringen overflødig,
da genuaen måske ikke straffes så meget mere.
man ved endnu ikke noget konkret om den nye beregning på
nuværende tidspunkt
billigere at sejle ylva med max.fok, da genuaen er et dyrt sejl, der
hurtigt slides op
en ændring af båden ingen god idé, hellere arbejde på at få straffen for
dyb kølfaktor fjernet, da den er forkert
ændringen betyder endnu mindre sejl på en i forvejen underrigget båd
der kan sejles med 2 forskellige målebreve
genua ryger ikke automatisk ud i 2011
en mulig ændring af DH –mål ved at forhøje standard –vægten vil være
meget kompliceret, da alle både så skal vejes igen og måles om p.g.a.
forandret flydemål
asymmetrisk spiler giver store sejlglæde og kan næsten kompensere
for genuaen i let vejr
ang. frit sejlmaterialevalg ytres betænkeligheder, fordi det kan blive
meget dyrt og folk skræmmes muligvis væk, når bådene tunes for
meget
bagstag i tovværk afvises, der skal ikke laves for mange ændringer, er
ikke med i forslaget, altså kan der ikke stemmes om det
med de nye materialer holder sejlene længere
ylvaerne starter i samme løb uanset sejlføringen ved Fyn Cup
mindre sejl gode til tursejlads og double-hand-sejladser
der tages 2 nye sejl ind, genuaen smides ikke ud

Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer for, deraf 11 per fuldmagt, 4 stemmer imod,
deraf en per fuldmagt.
John Middelboe orienter om ,at Ylvaerne stadig får alm. klassebevis. De, der
udelukkende sejler med max.fok og kun vil bruge genuaen til DM, skal måle ekstra
ind for at kunne deltage. Der er usikkerhed omkring, om ylvaer med genua nu får et
dårligere mål p.g.a det nye TPS-mål, fordi DH-reglen er under forandring.
4. Ylva-DM 2009 arrangeres af Horsens Sejlklub i uge 33.
5. Orla orienterer om den nye Ylva-side, som kommer på nettet om ca. 14 dage.
17 både repræsenteret ,12 per fuldmagt.
Ref. Antje Linde, D 64

