Referat af generalforsamling i Ylva-klubben den 14.08.08 i
Bogense Sejlklub
1. Valg af dirigent: Povl Enevold blev valgt
2. Formandens beretning Klubben har for tiden 47 aktive og 7 passive medlemmer, hvad der svarer
til nogenlunde samme status som sidste år. Der blev holdt 2
bestyrelsesmøder og klubbens største opgave var igen en flytning af Ylvaformene, denne gang fra Jylland til Fyn. Der mangler stadig formen til
roret og man mener, at den sidste, der brugte den, var DEN 48(Peter
Reinholt) fra Kerteminde.
Ang. klubbens web-site, som der har været udbredt utilfredshed med:
Serveren er gået ned for en uge siden, hele back-up er forsvundet.
Formanden foreslår, at der bruges penge på en stabil hjemmeside. Det vil
koste 15-20000 kr. som investering og et par 1000 kr. i drift for at få en
professionel til at lave ylva-siden. Bestyrelsen vil arbejde på en afklaring
af problemet.
Et andet emne har været ylvaens sejlføring, som nogle er begyndt at
eksperimentere med ved at bruge max. fok samt gennakker eller code
zero-forsejl for at få ændret på ylvaens dårlige DH-mål .En nytænkning
ser ud til at kunne blive nødvendig.
Beretningen godkendes enstemmigt.
3. Årsregnskab- fremlægges af Jørgen Poulsen, godkendes enstemmigt af
forsamlingen.
4. Fastsættesle af kontingent: Uændret kontingent forslås og godkendes.
5. Valg af bestyrelse: Jørgen Poulsen modtager ikke genvalg som kasserer.
Søren Meldgaard (DEN 87) melder sig frivilligt og vælges til kasserer.
Orla Kristensen (DEN 22) modtager genvalg som formand.
6. Valg af revisor: Otto Poulsen (DEN 18) modtager genvalg.
7. Indkomne forslag: På grund af udbredt utilfredshed med ylvaens DH-mål
foreslår bestyrelsen nedsættelse af et udvalg, der skal udarbejde et
forslag om en evt. modernisering af sejlføringen. Der skal forhandles om
en 2-årig overgangsperiode, hvor en ny sejlføring med max fok og
genakker kan afprøves ved DH- sejladser, mens der stadig sejles
klassemesterskaber med genua. John Middelboe (DEN35), Leif Pehrsson
(DEN69) og Finn Hjerrild Nielsen (DEN17) bliver valgt til udvalget.
8. Vedtægter og klassebestemmelser- udgår
9. Evt.- Horsens Sejlkub vil gerne arrangere DM næste år.
Gamle ylvaer efterlyses- klubben vil gerne vide, hvor solgte ylvaer bliver
af og beder om oplysninger ved ejerskifte.

John Middelboe beder om at bestyrelsen sørger for, at Bogense Sejlklub
i fremtiden lader ylvaer med standard-skrog sejle i samme løb på mål ved
Fyn-Cup- uanset sejlføringen.
Bjørn Kloster gør en gang mere opmærksom på, at den nye sejlføring først
skal afprøves i en længere periode, før der tages en beslutning om at
ændre klassereglerne på en generalforsamling.
Dirigenten retter tak til Jørgen Poulsen for veludført arbejde som
kasserer.
Orla takker for valget og slutter generalforsamlingen.

Bogense, den 16.08.08
Antje Linde, sekretær

