SKANDINAVISK
SINGLEHANDSEJLER-FORENING
06-10-2017
Referat fra 2. ordinære generalforsamling i
SKANDINAVISK SINGLEHANDSEJLER-FORENING ,
som i år afholdtes i Kerteminde Sejlklub, ved jollepladsen, Kerteminde
Marina, lørdag den 28. oktober kl. 14.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent
▪ Sven Møller blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jfr.
Foreningens vedtægter
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
▪ Bestyrelsen berettede om at der i efteråret 2016 havde været afholdt et møde med
Pantaenius Forsikring omkring et samarbejde om uddannelsen af singlehand sejlere
med henblik på forbedret sikkerhed. Mødet havde betydet at der var grobund for et
samarbejde, der godt nok ikke medfører lavere forsikringspriser, men som
udgangspunkt sikrer at priser ikke stiger som følge af singlehandsejlads. Pantaeninus
anser samarbejdet som et led i en større plan, der forudsætter at Singlehand
foreningen også samarbejder med DS. Baggrunden for dette ønske, som foreningen
klart bakker op om, er at der bedre sikres økonomi i kurser ved at ramme hele
medlemsskaren fra DS. Samtidig ser Pantaenius muligheden for at flere tur- og
doublehandsejlere også vil deltage. Det er bestyrelsen forventning, at DS ligeledes
ønsker et samarbejde, særligt idet at Jan Møller og Jacob Handrup skal deltage i et
møde ugen efter generalforsamlingen med DS om rammerne for et muligt samarbejde.
Bestyrelsen havde uden held forsøgt at få DS i tale i efteråret 2016.
▪ Bestyrelsen berettede endvidere om udviklingen af QDRS. For at følge op på en
lovende start af sejladsen i 2016, som dog havde forbedringspotentiale, blev det
besluttet at gennemføre sejladsen igen i 2017. 28 tilmeldte som var bedre forberedt
blandt andet på VHF/AIS fronten – startede. Blæsevejr på første etape og meget let
vind på etape 4 bevirkede, dels at sejladsen måtte afkortes og vi ikke nåede rundt om
Bornholm og Christiansø, dels at det var et meget decimeret felt som nåede til
Skovshoved. Tillykke til de gennemførende, de er alle vindere.
Vi har været glade for samarbejdet med vores sponsorer Quantum Sails, Pantaenius,
Lopolight, Vikingtracker og Elvstrom Sails Fyn – tak for støtten!
KDY, som medarrangør af QDRS, gav en stærk og rutineret indsats – centreret
omkring Mads Ehrhardt, godt gået!
En nyskabelse for QDRS 2017 var vores sikkerhedsteam, som 24/7 holdt vagt, med et
vågent øje på bådenes AIS track og deres indmeldinger ved meldepunkterne. Stor tak
til teamet for en tryghedsskabende indsats, som helt klart er en blivende del af
sejladsen.
Shoreteamet, som kom rundt til alle havnene fungerede fantastisk, det gav skipperne
stor tryghed at blive mødt af kompetente sejlere, som kunne assistere med løsning af
alle slags problemer – og styre sejladsen i samarbejde med stævnelederen.
Pressedækningen var også rigtig god, vi nåede langt ud med mange små gode
historier.
Når sejladsen gentages i 2019 har vi en solid platform at arbejde ud fra, men også et
behov for forbedringer på følgende fronter:

Sejladsplanlægningen: Sejladsledelsen skal have større magt og fleksibilitet, såsom:
Omsejlingsretningen bliver fleksibel, således vi bedre kan forme sejladsen efter vejret.
Halvvejs-stopover bliver ikke fastlagt før i sidste øjeblik, således vi ikke spilder godt
sejlvejr.
Tracking: Der blev gjort en heroisk indsats fra Vikingtracker, men produktet var ikke
helt modent nok til den almindelige bruger, som fik en utilfredsstillende oplevelse.
AIS signalet fra de fleste både var dog meget bedre en 2016, men der kan gøres mere
på denne front også.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende
år.
▪ Det reviderede regnskab for 2016 blev, sammen med budget for 2017 forelagt og
godlkendt
4. Fastsættelse af kontingent
▪ Kontingentet for 2018 blev fastsat til uændret kr. 100,5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
▪ Der var ikke indkommet nogen forslag
6. Valg af bestyrelse og revisorer (genvalg kan finde sted):
▪ Formand (ulige årstal)
• Jakob Handrup blev genvalgt
▪ Næstformand (lige årstal)
▪ Kasserer (ulige årstal)
• Ole Ingemann Nielsen ønskede ikke genvalg.
• Jens Als Andersen blev nyvalgt
▪ 1 øvrigt bestyrelsesmedlem (lige årstal)
▪ 2 suppleanter til bestyrelsen (for ét år)
• Henrik Boye Petersen
• Søren Trolle
▪ 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (for ét år)
• Jens Als Anderen afgår da han blev valgt til kasserer
• Sven Møller, som revisor
• Claus Christensen, som revisor
• Per Cederberg som revisor suppleant
7. Eventuelt
▪ Der blev opfordret til at Facebook gruppen blev brugt mere aktivt som det sted hvor
man søger viden om alle Singlehanded aktiviteter
▪ Der blev opfordret til at sikre at foreningen beskæftiger sig bredt med emnet
Singlehanded Sejlads så ikke Danmark Rundt Singlehanded bliver den eneste identitet
for foreningen

Julefrokost
Efter generalforsamlingen deltog ca. 20 medlemmer og følge i en super hyggelig julefrokost
klokken i Restauranten ved Kerteminde Sejlklub.

