Danish Melges 24 Class Association Referat af Generalforsamling 18.
August 2017 i Hellerup.
Ad 1. Valg af dirigent
Kim Christensen (DEN 837) blev valgt som dirigent med fuld opbakning fra de fremmødte
til general forsamlingen. Kim konkluderede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og
gav ordet til formanden for hans beretning.
Ad 2. Formandens beretning:
Siden sidste generalforsamling er der ikke sket det vilde. På den tekniske side er der ikke
noget at berette om. Medlemsmæssigt er der kommet lidt nye til, men vi oplever stadig
mange både der ligger på land og besætninger der ikke er aktive.
Budgettet ser godt ud, der er en fornuftigt plus. Det er også hjulpet af at den danske
repræsentant til IMCA ́s generalforsamling har deltaget over skype og at forsamlingen har
været i KBH. Dette gør at der selvfølgelig ikke er de store udgifter der. Det kommer måske
i fremtiden.
Bestyrelsen har sat en del ting i værk med hensyn til at få flere deltagere med til stævner
og til den danske rangliste. Der er skaffet super fede sponsorer til lodtrækningspræmier
som skal uddeles til det sidste rangliste stævne i Korsør. Vi måtte aflyse et stævne grundet
manglende deltagere. Dette var ikke meningen og bestyrelsen lægger op til
debat/diskussion om hvad grunden er og hvad vi skal gøre for at det ikke sker igen.
Der skal lyde stort kæmpe tak til Henriette, Peter og Bo fra min side af. Det har været en
fornøjelse og en stor glæde at "arbejde" med jer angående den danske melges 24 klasse.
Tusind tak. - Marc Wain Pedersen

Ad 3. Årsregnskabet
Årsregnskabet præsenteres af Peter Møller Jakobsen 8DEN 837) i Mads Holmers fravær.
Stor applaus til Mads Holmer som indvilger i at være kasserer trods han ikke længere
sejler og vi takker ham alle for hans store arbejde. Regnskabet for kalenderåret 2016 viser
et overskud på 13.935,16 kr. og dermed en balance på 52.652,04 kr. Der bemærkes at der
i 2016 ikke er brugt rejseudgifter på at deltage i AGM og bestyrelsen tilføjer at de arbejder
på flere tiltag der vil styrke klassen som overskuddet kan bruges på. Regnskabet
godkendes af de fremmødte på generalforsamlingen.
Ad 4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen til generalforsamlingen.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent.
Trods det store overskud enes mødedeltagerne om at fastholde kontingentet og i stedet
bruge pengene til tiltag mod at øge klubbens aktivitet og medlemstal.
Ad 6. Valg af formand
Marc Wain ønsker ikke genvalg og Peter Møller Jakobsen (DEN 837) som er siddende
bestyrelsesmedlem bliver i stedet ny formand.
Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Henriette Søster Frislev(DEN 765) og Bo Bøje Pedersen (DEN 837) fortsætter endnu et år
i bestyrelsen. Derudover indtræder Joa Storebjerg (DEN 358) og Michael Bernfeld (DEN
224) i bestyrelsen og Per Braad (DEN 224) bliver suppleant.
Ad. 8. Valg af revisor og revisor suppleant
Kim Christensen (DEN 837) melder sig som både revisor og revisorsuppleant.

Ad. 9 Vedtægter og klassebestemmelser
IMCA har ikke meldt nogen ændringer ud, hvorfor der ikke er noget at tilføje til dette punkt.
Ad. 10. Eventuelt
Bestyrelsen fremlægger et forslag for at høre mødedeltagernes meninger om følgende:
-

Hvorfor blev stævnet i Horsens aflyst og hvad gør vi for at skabe opbakning i
klassen om de danske rangliste stævner?

Bestyrelsen foreslog at der blev brugt en del af kassebeholdningen på
lodtrækningspræmier til stævnerne, at både vest for Storebælt fik kompensation for
bropenge, da de fleste stævner formentlig kommer til at ligge øst for Storebælt og at vi
lavede arrangementer både på land (såsom moleøl eller andre sociale arrangementer) og
på vand (fx træningsdage før stævne med eksperter udefra).
Der var generelt stor opbakning til dette fra mødedeltagene, og diskussionen udløste
andre forslag som fik opbakning.
-

At der kun blev afholdt 3 danske stævner og at det sidste rangliste stævne er et
nordeuropæisk stævne som danskerne sammen støtter op om. (Kvalitet frem for
kvantitet)

-

At vi en gang i mellem slår os sammen med andre klasser til stævner, for at få et
større og bedre opsætning på land og vand

Stemningen var at den nye bestyrelse arbejdede videre med dette og gerne inddragede
Melges-sejlerne ved fx afstemning på Facebook.
Sidst informeres den afgående formand om at der er lavet en ny vandrepokal og at DM i
2018 formentlig bliver i Nyborg i uge 35.

Dirigenten ophævede mødet og takkede for god ro og orden.

