DMCA – Dansk Melges 24 Klub
Danish Melges 24 Class Association

Generalforsamling i DMCA
Dato;

18. august 2012

Sted;

Hellerup sejlklub

d. 21. August 2012

1. Valg af dirigent
 Helmuth Melsen valgt!
2. Formandens Beretning
 Der var ikke meget at sige! Næstformanden kunne dog berette at der var
afholdt et vellykket EM i Aarhus, Danmark var den tredje største nation ved
det netop overstået VM på Gardasøen og den danske flåde har stor
opmærksomhed af den IMCA. Medlemstallet er på 21 både samt DEN 521 der
lige ankommet til Fredericia.
 Der er stadig mange nye besætninger på vej og 25 danske medlemmer til
næste sæson er bestemt en mulighed.
3. Årsregnskab
 Årsregnskab blev udleveret på generalforsamlingen og godkendt.
 Der blev diskuteret at hæve kontingentet således klubben kunne investeret i
fremtidig stævner/træningslejer som ville fremme klassen. Samt at det vil
muliggøre at kunne sende en deltager til IMCA bestyrelsesmøde. Dette bør
prioriteres indenfor få sæsoner.
 Kontingentet blev efter bestyrelsens indstilling fastholdt til kr. 1.000.‐ pr.
Sæson. opkræves i marts.
4. Indkomne forslag
 Ingen!
5. Valg af Formand
 Rasmus Melsen /Melges.dk overtog formandsposten efter Peter Havn /DEN
454 der ikke ønskede genvalg.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 Nicolai Thorsell / DEN426 overtog næstformandsposten efter Kris Houmann/
Melges.dk der ikke ønskede genvalg.
 Thomas Lund modtog genvalg for en toårig periode.
 Claus Berno /DEN 585 modtog genvalg for en etårig periode.
7. Valg af revisor og suppleant
 Rasmus Damsgaard /Melges.dk blev genvalg som revisor
 Christopher Thorsell blev valgt som suppleant.
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8. Vedtægter og klassebestemmelser
 Ingen ændringer eller forslag
9. Eventuelt
 Da Kasser Helmuth Melsen har solgt sin båd og ikke var på valg blev der
efterspurgt en afløser. Mads Holmer /DEN 782 blev valgt for resten af
perioden.
 Efter flere ønsker oprettes der en Facebook Gruppe for danske melges24
sejlere. Gruppens navn er Melges 24 Denmark.
 Der blev diskuteret fremtiden for den DMCA og der var general enighed fra de
fremmødte besætninger om at etablere og bakke op om en ranglisteserie for
næste sæson bestående af fire stævner i Danmark. Der skal skabes en stærk
ranglisteserie som sikre fortsat vækst i DMCA medlemstal.
 Nordic cup bliver fra dansk side nedprioriteret da man fra DMCA ønsker at
fokuserer på danske stævner til de mange nye både som forventes til næste
sæson.
 Torben Houborg kunne på vegne at Aarhus Sailing berettige om at de forsøger
at få VM 2014 til Aarhus og ønsker den danske bestyrelse og klasses
opbakning til dette.
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