Skandinavisk Singlehandsejler Forening
EN FOREN ING FOR DE DER KAN, TØR OG V IL SEJ LE ALENE

Første Ordinære generalforsamling, afholdt i Svendborg, Bogholderiet, Frederiksø
Søndag den 18. september, 2016
Referat.
Ole Ingemann bød velkommen til Svendborg og takkede Kammerateriet for positiv velvilje og for at stille
lokaler til rådighed for generalforsamlingen
Erik Venøbo bød som formand velkommen til generalforsamlingen, og fortalte kort om den stigende
interesse, kombineret med enkelte uheldige episoder som baggrunden for ønsket om at starte foreningen.
Formanden forslog valg af Dorthe Venøbo som dirigent.
1. Valg af dirigent:
Dorthe Venøbo valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til
vedtægterne, og derfor beslutningsdygtig.
Dirigenten spurgte efter ønsker til ændringer til dagsorden. Der var ikke ønsker til
ændringer i dagsorden.
Dirigenten gav herefter ordet til Jan Møller for bestyrelsens beretning
2. Bestyrelsens beretning:
- Bestyrelsen har oplevet en positiv dialog med DS primært gennem Hans Natorp og
Steen Wintlev. Specielt efter den første succesfulde gennemførsel af Danmark Rundt,
synes ’alle døre åbne’.
- Til gengæld har det været tungt at skabe dialog med søsportens sikkerhedsråd, der ikke
synes indstillet på samarbejde med SSF.
-

-

-

Quantum Danmark Rundt Singlehand:
Danmark Rundt Singlehand har været den store begivenhed i 2016. Arrangementet er
startet op af Jan Møller, Erik Venøbo, Katrine Bertelsen, assisteret af Jacob Handrup
(webmaster) og Kasper Wedersø (regelekspert).
Bestyrelsen konstaterer at der i forbindelse med sejladsen er et markant
forbedringspotentiale mht kommunikation både eksternt og til deltagere.
Det er besluttet at der sejles Danmark Rundt igen i 2017, og herefter hvert andet år.
Sejladsen i 2017 starter fra en havn på øresundskysten (Skovshoved, Rungsted,
Helsingør blev nævnt som muligheder), der bliver 6 timers startinterval, forventer
samme pit-stop havne som i 2016, med generelt stop-over i Assens. Fra Assens startes
igen med 6 timers interval.
I 2017 sejles i samme uge som i 2016
Generelt har alle haft gode oplevelser i de forskellige havne, med positiv gæstfrihed og
hjælpsomhed, ligesom de besøgte havne har været glade for vores besøg.
Med hensyn til handicap system valgte man i 2016 at prøve timeline baseret på DHmål. Dette har virket uigennemskueligt. I 2017 anvendes std. DH handicap der ses som
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-

-

-

-

det bedste eksisterende system, vel vidende at dette ej heller vil være fuldstændig
rimeligt. Der lægges vægt på at resultatberegning i 2017 skal være synlig og
gennemskuelig.
Tracking skal ligeledes fungere bedre i 2017, uden det dog er besluttet hvordan
tracking skal foretages rent praktisk. Det bemærkes at AIS transponder under alle
omstændigheder vil være et krav til deltagerne i 2017
Der arbejdes på kvalitetskrav/standard til udstyr; det er fx ikke nok at have AIS
transponder ombord, signalstyrken skal også være tilstrækkelig til rimelig rækkevidde.
Tidsfristen fjernes fra sejladsen i 2017, om end resultatberegning kun vil blive foretaget
frem til præmieuddeling.
Der skal mere opmærksomhed på shorecrews, både som resursepersoner og
interessegruppe.
Sejladsledelsen har i 2016 primært bestået af deltagere, mens KDY’s indsats var
begrænset som følge af i forvejen meget højt aktivitetsniveau i jubilæumsåret 2016.
KDY melder at der er fuldt engagement i 2017.
Facebook vil blive brugt som kommunikationsvej i endnu større udstrækning i 2017.
Presse dækning. Der nævnes en fin artikel i bådmagasinet af Øivind Bordahl.
Sejladsledelsens presseansvarlige har været forstyrret af aktivitet der ikke vedkom
pressedækning, hvorfor pressedækningen fra sejladsens side ikke har været
tilfredstillende.
For sejladsen gælder at der er ønske om en stor sejlads med mange deltagere, men at
sejladsen fortsat vil være en invitationssejlads, og der vil i fremtiden være yderligere
krav i forbindelse med evaluering af de enkelte deltageres kvalifikation, specielt i
forbindelse med deltagerens forståelse af sejladsens størrelse, omfang og krav.
Søredningstjenesten. To sejlere har været optaget i døgnrapport. Der kan stilles
spørgsmål ved berettigelsen af dette, men det ligger fast at søredningstjenesten skal
være informeret om arrangementet fremadrettet.
VHF skal anvendes i større udstrækning, evt. i forbindelse med roll-call.
Quantum Sails har som hovedsponsor været tilfreds med arrangementet, og er med
igen i 2017.
Tak til Mads Erhardt (KDY) for indsats, Kasper Wedersø der fik ’øretævernes
holdeplads’ i stedet for sejlads, og Katrine Bertelsen for bedst mulig indsats.
Jens Als:
o Deltagelse i Danmark Rundt har været en fantastisk oplevelse, både som
sejlads og tur rundt i Danmark.
o Der er stor forskel på antal deltagere i Silverrudder og medlemmer i forening.
o Kr. 100 er et lille kontingent.
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Foreningen:
40 betalende medlemmer
Foreningens formål er fortsat:
o
o
o
o
o

-

-

-

udbrede kendskab til og interesse for singlehandsejlads i Nordeuropa
udforme et sikkerhedskodeks for singlehandsejlere
rådgive og vejlede kapsejladsarrangører af singlehandsejlads
publicere en kapsejlads- og eventkalender for singlehandlere
virke som bindeled mellem medlemmerne og internationale singlehand-events

Desuden ønske om ’PR-beredskab’ der kan itale sætte problemstillinger reelt og seriøst
i forbindelse med evt. uheldige episoder, som fx i forbindelse med Sjælland Rundt.
Ønske om udvikling af opkvalificerings system for singlehandsejlere.
Ønske om sommer-træf på Samsø
Generelt synes vi at have en udfordring i forhold til offentlige instanser
Vi er spændende for bådbranchen, fordi vi har ”kant” i forhold til fx en traditionel Fyn
Rundt
Tre udvalg ønskes nedsat (medlemmer i de forskellige udvalg er velkomne):
o Sikkerhed
o Kapsejlads
o Opkvalificering/uddannelse
I kursus sammenhæng passer singlehandsejlere godt sammen med langturssejlere
Samarbejde med forsikringsselskaber for kortlægning af relevante sikkerhedskrav og
rabat på forsikring for både der opfylder disse krav.
En kort diskusion om SSF’s økonomiske forhold til DS. Generalforsamlingens oplæg er
umiddelbart at SSF skal ses som en special-klub, hvor der er krav om medlemskab af
sejlklub under DS.
Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse samt budget for det kommende år
- Kasseren fremlagde perioderegnskab for tiden 1/1-2016 til 18/9-2016
- QDRS udgifter udstår – forventer ca kr 25.000 yderligere udgifter for QDRS
- Der har ikke været udgifter til tracking i år, med resultatet var også derefter.
- QDRS regnskab er ikke afsluttet, men der forventes et lille overskud.
- For SSF en forventning om et årsresultat på ca. kr. 10.000
- Perioderegnskabet blev taget til efterretning.
4. Fastsættelse af Kontingent:
- Kontingent på kr. 100,- fastholdes
5. Indkomne forslag:
- Der var ingen indkomne forslag

