DMCA – Dansk Melges 24 Klub
Danish Melges 24 Class Association
Referat af Generalforsamling 22. August 2014 i Frederikshavn
1. Valg af dirigent:
Jesper Baungaard blev valgt som dirigent med fuld opbakning fra de fremmødte til
general forsamlingen.
Jesper konkluderede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til
formanden for hans beretning.
2. Formandens beretning
Det er nu ved at være knap 15 måneder vi sidst sad her til general
forsamling og der er virkelig sket meget siden, så først og fremmest tak
til alle jer sejlere for jeres store aktivitet både i ind og udland.
Skal vi gå helt tilbage til sidste DM, havde vi nogle tætte race i Middelfart
hvor Kim Christensen og besætningen vandt og satte sig i startblokken
til et virkelig imponerende efterår, som blevet kronet med det til dato
største resultat sejlet hjem af en dansk båd da det på flotteste vis blev til
VM bronze medaljer i San Fransisco, det bør vi i særdeleshed give ham
en stor hånd for.
Siden sidst har der som nævnt været VM, faktisk 2 af slagsen og
ligeledes 2x EM, og til begge har danske både været flot placere. Til EM
i Holland havde vi Altombord og besætning som bedste dansker på flot
17. plads stærkt forfulgt af The Pimp og hans piger på 18. pladsen, et
resultat der i samme ombæring gav en flot 5 plads i det stærke
corinthian felt. Udover de flotte resultater er det lækkert at se at vi fra
Danmark kunne præstere at være den 3 største nation med 7 deltagere,
og så er jeg sikker på at der også var de danske sejlere blev vist at i
baren kan vi bestemt også være med.
For 2013 sæsonen skal vi også sige et flot tillykke til Rene Brun og
besætningen på BNI, som fik en flot 2 plads i den første sæson af
European Sailing Series, et flot indsats og Rene var den nok mest aktive
danske båd på den eurpæiske scene sidste.
Sæsonen 2014 fik vi i år startet tidligt, dette især da EM i Ungarn
allerede var placeret i Maj måned, så det var fedt at vi i både Aarhus og
Hellerup kunne få gode stævner op og stå og dereved give noget god
stævne træning til de danske både inden EM.
Dettte tror jeg bestemt også kunne ses i Ungarn, da de danske både ved
flere lejligheder var flot med fremme i feltet og med 3 danske både i top
20 med Salty Dog som nummer 13, melges.dk som nummer 14 og de
nye drenge i Feltet i Team Woosa som en flot nummer 20.
I corinthian var der bestemt også tæt dyst til det sidste, og det kom da
også helt til sidste sejlads før afgørelsen mellem sølv og bronze kunne
blive afgjort, hvor Salty dog tog det længste strå foran melges.dk, stort
tillykke med de flotte resultater.
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Nu står vi så ved endnu et DM og endnu en general forsamling og jeg
håber at vi kan holde et ligeså godt liv i klassen det kommende år og at
vi får et fantastisk stævne her i Frederikshavn.
Kommentar til formandensberetning fra Jeppe Bo Rasmussen omkring at der også skulle
nævnes at det er lykkedes at få VM til Danmark i Middelfart 2015, hvilket også blev
nævnt.

3. Årsregnskab
Kasserer Mads Holmer gennemgik regnskab som gik per kalender år dvs. med afslutning
31/12-2013.
Regnskabet viste et minus for året på 1.781,38 Regnskabet blev godkendt af de
fremmødte deltagere.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen til generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontigent.
Grundet regnskabets minus for 2013 og ønsket om at vi fra Danmark kunne deltage til det
årlige AGM var der fra bestyrelsens side stillet forslag om at øge kontigentet til kr. 1200 fra
de nuværende kr 1000.
Ud fra de deltagene kom der et modforslag på at øge dette til kr. 1500.
Dette kom til afsteming og der var enighed om at øge kontigent samt enighed om at øge
dette til 1500 kr hvilket er gældende for 2015.
6. Valg af formand
Der kom ingen modkandidater til Rasmus Melsen som ligeledes ønskede genvalg, han
blev derfor valgt for endnu et år.
7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer og suppleant.
På valg var Thomas Lund Hansen samt Jeppe Bo Rasmussen, istedet for disse ønskede
Marc Wain Pedersen samt Joa Storebjerg at indtræde i bestyrelsen. Disse blev begge
valgt ind af en enig forsamling.
Som suppleant blev Jakob Jakobsen valgt ligeledes af en enig forsamling.
Marc og Joa overtog pladsen i bestyrelsen for Thomas Lund og Jeppe Bo, Thomas Lund
fortsætter dog tilknytningen til DMCA i funktion som måler.
8. Valg af revisor samt suppleant.
Rasmus Damsgaard ønskede genvalg og blev valgt af en enig forsamling.
Til suppleant blev Lea Høy valgt, ligeledes af en enig forsamling
9. Vedtægter og klassebestemmelser
Der var fra bestyrelsens side ingen forslag til dette punkt.
10. Eventuelt.
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Under eventuelt blev der fra bestyrelsens side spurgt sejlerne om hvorvidt der var ønske
omkring at have DM i Middelfart 2-3 uger inden VM i 2015.
Kommentarene dertil var at det ikke var hensigtsmæssigt da der var flere der ønskede at
sejle Kiel og med et DM lige før Kiel og VM, ville det blive meget sejlads på kort tid og
samtidig ville det gøre at der ikke ville blive nogle store event efter sommerferien i
Danmark. Ud fra dette vil bestyrelsen arbejde videre mod at få et DM sidst i August på
Sjælland
Ligeledes blev der spurgt til om sejlerne ønskede at vi i 2015 koblede os på
sejlsportsligaen med vores ranglister. Dette var der både for og imod, men der kunne blive
enighed om at der kunne holdes et af disse stævner sammen med sejlsportsligaen for at
prøve dette.
Efter evt. ophævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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