
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Troense Bådelaugs klubhus 
                            lørdag den 25. januar 2014. 
 
Dagsorden: 
 
1 . Valg af dirigent                                                                                                               
 
Peter Fentz blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og 
Rettidigt  indkaldt. 
 
2 . Formandens beretning 
 
Andreas kunne konstatere, at Ylva Klubben er en af de specialklubber med mest liv. 20 bådejere 
og 30 sejlere i alt var mødt op til Ylva Klubbens generalforsamling og vinterarrangement. ”Vi skal 
blive ved med at bevarer momentum”. Det gør at vi har et godt fællesskab og det skal vi blive ved 
med at udvikle. Det er en af motivations faktorerne til, at vi i dag har en flåde af rigtig flotte Ylva’er. 
Det gavner også værdien af vore både. 
 
DM 2013 i Assens var ualmindelig velfungerende og et godt stævne. 15 både blev kontrol vejet 
og de første veje certifikater kunne uddeles. Dansk Sejlunion er meget positive over for dette 
arbejde. En stor tak til Flemming for dette arbejde med at holde bådene så ens. 
 
Kongerækken blev brudt, da Flemming Fjord blev danmarksmester. 
 
Af de vigtigste kapsejladser kan nævnes: 
 
                                    Fyn Cup,  5 både deltog 
                                    DM Assens,  21 både deltog 
                                    Brandsø Rundt, 5 både deltog 
                                    Agersø Rundt,  3 både deltog 
                                    Øhavet Rundt,  3 både deltog 
                                    Fyn Rundt ”single-hand” ,   2 både deltog  (Havets Jernmænd) 
 
Andreas kom også ind på at Ylva’en i 2016 har 40 års Jubilæum. Bestyrelsen arbejder på,  at få en 
båd på bådeudstillingen i Fredericia 2015. Der skal reklameres for bådens fortræffelige egenskaber 
til både tur og kapsejlads. Andre bådtyper har svært ved at måle sig med det. 
 
2013 bød også på dramatiske oplevelser. DEN 11 Sleipner måtte afgå ved døden pga. at  ”Bodil” 
kom forbi. Forsamlingen kondolerede Lars Frederiksen med Ylva klubbens kampråb. 
 
Andreas opfordrede alle til at bruge hjemmesiden. Kom gerne med tips og tricks – billeder mv. 
Finn vil som klubbens webmaster tage sig af dette. 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 . Årsregnskab 
 
Årsregnskabet blev delt rundt og Søren gennemgik det punkt for punkt. Regnskabet blev godkendt. 
 
4 . Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for både aktive (375 kr.) og passive medlemmer ( 100 kr.) 
Forslaget blev godkendt ved klapsalver. 
 
5 . Valg af bestyrelse 
 
På valg var Andreas, Søren og Finn. (Finn af tekniske årsager) Alle modtog genvalg og blev 
valgt. 
 
                                       Formand                    Andreas Christensen 
                                       Næstformand             Flemming Fjord (2013) 
                                       Kasser                        Søren Melgaard (2014) 
                                       Bestyrelsesmedlem   Per Brøndum (2013) 
                                       Bestyrelsesmedlem   Finn Hjerrild Nielsen (2014) 
                                       Suppleant                    Jens Kristian Pedersen 
 
6 . Valg af revisor 
 
Otto Poulsen sagde ja tak til genvalg som revisor. 
 
7 . Indkommende forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag til punktet. 
 
8 . Vedtægter og klassebestemmelser 
 
Der var ingen kommentarer. 
 
9 . Eventuelt 
 
Flemming nævnte, at veje certifikatet er en proces som er i gang. I forbindelse med det kommende 
DM vil der også være mulighed for vejning. Han sagde også, at målet er at få alle Ylvaejere med 
i klubben. Ikke kun ejere af klassede både. ”Hjertet banker for Ylvaen” 
 
Erik ville gerne kunne sejle med sin genua til enkelte kapsejladser. Sejlunionen bør lægge 
pres på klubberne, sådan at hvis man ønsker at skifte sejl og derved mål skal det kunne ske uden 
problemer. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Flemming ville gerne have mulighed for at sejle med 2 110% fokke. En let- mellem og en 
hård. Fok 2 skulle udgå af sejlgarderoben. 
 
Søren kommenterede Flemmings forslag med at nævne, at til DM er alle 100 % ens. Det er 
både sjovt og billigt. 
 
 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet på behørig vis med den lange udgave 
1 – 2 – 3 XXXXXX    for ylvaklubben. 
 
 
Referent   Per Brøndum 


