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DCA generalforsamling 2022 
Dato 24.9.2022 
Sted Hellerup Sejlklub i forbindelse med DM 
 
Indkaldelse, dirigent, referent 
Indkaldelse: Lovlig i henhold til foreningens love 
Dirigent: Søren Dulong Andreasen 
Referent: Søren Winther Hansen 
 
Dagsorden og referat i henhold til foreningens love. 
 
1. Formandens beretning 
 
Kære alle sammen. 
 
Mange tak for et godt contender-år. 
 
At se en dansker øverst på podiet til et af de store stævner er altid en fornøjelse. Endnu en 
gang stort tillykke med EM-titelforsvaret til Jesper. 
 
Derudover har jeg også nydt at se nye ansigter i klassen i år. Efter et par sæsoner, hvor det 
har været ”the usual suspects”, vi har mødt, så var der eks. til Hellerup-træningslejren flere 
nye ansigter med. Velkommen til vores verden til jer. 
 
Vi har i år haft en stævnesæson, hvor vi havde de sædvanlige stævner – med stop i 
Kerteminde, Aarhus og Hellerup. I bestyrelsen har vi i år snakket en del om det faldende 
deltagerantal til disse stævner. Igen i år betød det, at vi først kunne gennemføre DM i denne 
weekend i Hellerup. Vi vil faktisk gerne have DM lidt rundt i landet, men de sidste par år har 
det kun været stævner her i havnen, at vi har kunnet samle mere end de 15 påkrævede 
danskere. 
 
I bestyrelsen vil vi sætte stor pris på at vores egne stævner blev prioriteret. Netop derfor 
forsøger vi altid at have stævnekalenderen klar i februar. 
 
Det skal naturligvis ikke kun være negativt om stævnerne. 
 
I Kerteminde fik vi imponerende nok sejlet otte sejladser – trods en vejrudsigt der så ud til 
dæksparkeri. I Aarhus havde det været et sjovt stævne, hvor alle dog fik bank af den 
nuværende verdensmester Max, som sikkert gerne vil takke den danske klasse for at give ham 
lidt selvtillid tilbage efter et rigtigt dårlig EM. Vores DM i denne weekend er, som I ønskede 
sidste år, lavet i samarbejde med 505’erne. Derudover har vi haft sejlere med til flere stævner 
i Tyskland og vi var fem danskere med til EM i Østrig. Til sidst skal der sendes en ros til Olga 
for at være den mest aktive sejler i Danmark, som har sejlet mere eller mindre alle stævner 
nord for barndomshjemmet i Kassel. 
 
Næste år bliver et rigtigt spændende år i vores klasse. Vi skal have VM i Kerteminde. Jeg 
håber at se jer alle til sommer. Pt. har 15 af jer allerede fortalt os, at I er klar til at sejle dette 
stævne. Hvis nogle af jer ønsker at deltage i planlægningsdelen af dette, så meld jer gerne. 
Jeg er selv i jævnlig dialog med KS, men alle der har lyst til at byde ind og være med, er så 
velkomne. 
 
Stævne- og træningslejrkalenderen vil nok næste år afspejle dette lidt. Vi har vores DM som 
optakt til VM’et, og vi vil udover dette gerne have lavet noget træning i VM-farvandet op til VM. 
Vores tanker er pt. at gennemføre en træningslejr i Kerteminde op til VM. Vi vil også gerne 
have en træner med til selve stævnet. 
Udover dette vil vi også lave en sæsonopstartstræningslejr, som vi plejer, op til sæsonstarten. 
Normalt har vi to af disse, men den ene veksles dermed til en VM-klar-lejr. Pt. har ca. 15 af jer 
sagt, at I gerne vil deltage i VM, så i forhold til det normale deltagerantal på træningslejrene, 
så tænker jeg at det er godt givet ud. 
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På sidste års generalforsamling gav I os lov til at købe en brugt jolle, som var bedre og mere 
kapsejladsklar end vores klubjoller. Vi skal være de første til at indrømme, at det ikke helt er 
gået med den, som tiltænkt. Selvom den pynter Sørens indkørsel, så havde vi håbet på at 
kunne bruge den på en anden måde en de klubjoller, vi har rundt om i klubberne, men det er 
altså ikke lykkedes. Bestyrelsen tager i det kommende år op, hvad vi vil med den jolle videre 
frem. Vi har i hvert fald overvejet om nogle skal chartre den til VM’et, så den kan komme på 
vandet der. Og hvis andre går med samme tanker om egen jolle – og det gør I naturligvis ikke, 
for I skal da sejle, ikke? – men skulle man alligevel være forhindret og har man en rigtig god 
kapsejladsjolle, så er der et par australiere, der har spurgt til at leje joller i Danmark. Sig til, 
så har Søren kontakt til Glenn fra den australske klasse. 
 
Vi ses på vandet – i morgen, til træning, til stævnerne, til træningslejrene, til VM. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
  
2. Valg af bestyrelse 
 
Genvalg af alle. 
  
Bestyrelsen består i 2022-2023 i alfabetisk orden af: 
Jakob Kristensen 
Jeppe Sørner 
Jon Møgelhøj 
Solvej Waagepetersen 
Søren D. Andreasen 
Torben Bjørnholt 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
 
3. Valg af revisor 
 
Peter Mørch Thomsen genvalgt som revisor. 
 
Stor tak til bestyrelsen og revisoren for indsatsen og for at tage et år mere. 
 
 
4. Stillingtagen til forslag 
 
Ingen fremsendte forslag fra medlemmer. 
 
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer vedlægges referatet. 
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt. 
 
 
5 Økonomi- regnskab for 2021-2022 og fastsættelse af kontingent for det kommende 
år 
 
Regnskab 2021-2022 blev uddelt på generalforsamlingen og vedlægges referatet. 
Årets driftsresultat er et underskud på 3.879,19 kr. 
 
Revisoren udtalte, at regnskabet var udarbejdet med grundighed og akuratesse og giver et 
retvisende billede af klubbens drift og værdier. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Kontingent 2022-2023. Uændret 400 kr. 
 
Fastholdelse af kontingent på 400 kr. blev godkendt. 
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6. Eventuelt 
 
VM 2023 
 
Søren Andreasen orienterede om 3 punkter vedr. VM 2023 i Kerteminde. 
 
1. Bestyrelsen ønsker at danne et DCA VM udvalg, der skal hjælpe Kerteminde Sejlklub med at 
få organiseret VM. Dvs. forberedende arbejde, så du kan selv deltage i VM. 
 
Kontakt bestyrelsen, hvis du vil vide mere og tænker på at deltage i VM udvalget. 
 
2. Når du deltager i VM, skal du - som deltager fra værtslandet-  forvente at skulle hjælpe til 
ved måling af de deltagende joller. 
 
3. Bestyrelsens plan for træning op til og træner under VM 2023. 
 
En træning i Kerteminde/evt Hellerup for de 4 bedste Danske sejlere(Jesper A, Jacob S, 
Thomas M og Søren A). Focus på sejlads området og fart optimering. 
 
En træning i Kerteminde for alle danske contendersejlere. Coaching står de 4 ovenstående 
sejlere for (dvs de er trænerne), fokus på området og optimering af folks både, setup, 
manøvre, sejle frit, forvent en masse ros og kritik. (Invitation til udenlandske sejlere) 
 
En træning i Hellerup (her er klart flest aktive sejlere) træner, fokus på starter, bane, manøvre 
etc, fokus på elite og bredde. (Invitation til udenlandske sejlere) 
 
VM Coach. Under selve VM vil der være en træner for det samlede danske hold. Dvs. 
morgenmøder omkring dages forhold, gennemgang af vejrudsigt, hvad skal man fokusere på. 
Coaching på vandet. Opsamling på dagens sejladser. 



LOVE FOR DANISH CONTENDER ASSOCIATION  
 Teksten: 

 

4. Bestyrelsen har tre funktioner. 

1. Formanden, som er leder af og ansvarlig for bestyrelsens daglige arbejde, skal påse at 

klubben drives i overensstemmelse med formålene. 

2. Sekretæren, som er ansvarlig for klubbens korrespondance er formandens stedfortræder 

såfremt denne må melde forfald. 

3. Kasseren, som er ansvarlig for økonomi, regnskab, bådregister og arkiv. 

Generalforsamlingen kan vedtage, at formands- og sekretær funktionerne pålægges en person. 

Valgperioden er et år og bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen har såvel den udøvende som den administrerende myndighed og varetager klubbens 

økonomi. Beslutninger træffes efter simpelt flertal. Klubbens sæde er formandens bopæl. 

 

Ønskes ændret til: 

4. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af min. tre personer, herunder formand, som er leder af og ansvarlig for bestyrelsens 

daglige arbejde, skal påse at klubben drives i overensstemmelse med formålene, og kassereren, som 

er ansvarlig for økonomi, regnskab, bådregister og arkiv.  

Valgperioden er for et år, og bestyrelsen konstituerer sig selv.  

 

Bestyrelsen har såvel den udøvende som den administrerende myndighed og varetager klubbens 

økonomi. Beslutninger træffes efter simpelt flertal. Ved stemmelighed vægtes formandens stemme. 

Klubbens sæde er formandens bopæl. 

 

 

 









PERIODENS RESULTAT FORKLARET

Årets resultat 16879,19 kr.
Afregning af tilgodehavende fra DS* 12000,00 kr.

Sum 28879,19 kr.

Køb af klubjolle -25000,00 kr.
PERIODENS RESULTAT 3879,19 kr.

*2x 6000 kr modtaget for træningslejre 2021.




