Referat – Sydstævnekredsen
Generalforsamling 2018
Mandag den 19. februar 2018 kl. 18:30
Bogø Sejlklub.

Sejlklubber repræsenteret:
Bogø, Møn, Bandholm, Sakskøbing, Vikingen, Skælskør og Præstø.

1.

Valg af dirigent
•

Jan Tjørnemark, Bogø Sejlklub blev valgt.

2. Årsberetning til godkendelse
•

•
•
•

•

Desværre var formanden akut forhindret (møde i Herning) og nåede ikke frem. I stedet
gennemgik Claus og Jens Rask beretningen, der blev indledt med en beklagelse over at
indkaldelsen ikke fremgik på facebook eller hjemmesiden.
Formanden havde valgt at sammenlægge generalforsamlingen med efterårsmødet, hvor
den traditionsrige flæskesteg indtages. Håbet var flere deltagere på generalforsamlingen.
Der har været god og intens aktivitet i juniorafdelingerne. Se venligst referat fra Claus
Christensen.
Desuden en række traditionelle sejladser, som alle har været fint besat – Tærø Rundt,
Lindholm Rundt, Snapsesejlads, Agersø Rundt, Præstø med DM i IF og Wayfarer og Vikingen i samarbejde med Snekken med 606 stævne. Formentligt også en del andre gode
sejladser, som ikke blev nævnt.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
•

Årsrapport blev godkendt (applaus).

4. Behandling/beslutning af indkomne forslag
•

Ingen indkomne forslag.

5. Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen på
generalforsamlingen i Dansk Sejlunion.
•

Orientering fra DS kunne ikke gennemføres (formanden manglende)
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6. Forelæggelse af hovedlinier for kredsens aktiviteter i indeværende år.
•

Hovedlinjer for det kommende år på niveau med 2017.

7. Budget orientering for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
for det kommende år.
•

Budgettet blev godkendt med den ændring at kontingent fremover er på 5 kr. pr. medlem.

8. Valg af Formand (kun ulige år)
•

Kim Elmegaard er ikke på valg.

9. Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem (kun ulige år)
•

Steen Graves, Snekken, er indtrådt i stedet for Ellen Vibede som ønskede at stoppe i bestyrelsen.

10. Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer (kun lige år)
•

Jens Rask og Jens Linnet blev genvalgt (stor applaus).

11. Valg af kredsbestyrelsesmedlem for ungdomsarbejde efter indstilling fra
kredsens ungdomsorganisation (kun lige år)
•

Claus Møller Christensen blev genvalgt.

12. Valg af suppleant til kredsbestyrelsens (hvert år)
•

Asger Lund fra Bandholm blev valgt.

13. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år)
•
•

Normalt vælges formanden i den klub hvor generalforsamlingen afholdes.
Som revisorsuppleant blev Martin Sønderskov valgt.

14. Eventuelt
•

Under møder blev der indtaget veltillavet flæskesteg under kyndig orkestrering af Jens
Linnet
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Foreløbig Sejladskalender 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 maj endagsstævne for joller, Bogø Sejlklub
Lørdag den 2.juni: Tærø Rundt, Bogø Sejlklub
Lørdag den 9. Juni: Vild med vand i flere klubber
15-17 juni: Fejø Camp, Bandholm
18 august: Sorø optimiststævne B + C
23-25 august: Vegvisir, Vikingen, Guldborg, SMG,Nysted og motorbådsklubben Vikingen. Dels singlesejlads på 80 sm, dels double på 210 eller 170 sm over to dage.
Lørdag 8. september: Lindholm Rundt, Møn
Lørdag 8. september: Agersø Rundt, Korsør
Lørdag 8. September: 606 stævne, Vikingen-Guldborg-Snekken
15. september - Snapsejlads, Snekken
22-23 september: Hovedkapsejlads, Præstø
29-30 september: Harboe Cup, Skælskør
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Beretning juniorer Sydstævnekredsen 2017.
I kredsen er der fortsat ganske god aktivitet på juniorområdet. Fælles for alle er udfordringer med
at finde frivillige til leder og træneropgaver, men det til trods skabes der fine tilbud til de unge.
Bandholm har det kapsejladsmæssigt mest aktive hold, og de havde 3 sejlere med til NM for optimister.
Bogø afholdt et hyggeligt stævne med fokus på sjov og anderledes sejladser.
Fejø Camp blev igen afholdt og med flere deltagere end i 2016. Der er stadig plads til flere, så opfordringen til alle klubber lyder igen om at lave reklame for campen. Bandholm er en rigtig god
arrangør, men alle deltagende klubber hjælper til under campen.
Derudover var Harboe Cup, Skælskør var igen rammen om kredsmesterskabet. Med deltagelse af
flere af kredsens klubber kunne der kåres kredsmestre i følgende klasser.
Kredsmestre blev:
Optimist C: William Larsen, Sejlklubben Snekken.
Optimist B: Malte Juul Kubel, Skælskør Amatør-Sejlklub
Optimist A: Signe Visby Svendsen, Bandholm Sejlklub
Tera: Laurits Zachodnik, Bogø Sejlklub
Feva XL: Emil Larsen og Ask Christoffersen, Sejlforeningen Vikingen
På årets efterårsmøde, hvor ideer udveksles, arrangementer koordineres og DS deltager med inspiration og opdateringer deltog 6 klubber + Henrik Tang Kristensen fra DS. Udover de 6 klubber
havde 2 yderligere givet info om status, men var forhindret i at deltage. Generelt er aktivitetsniveauet fornuftigt, og de fleste af klubberne har fungerende tilbud til juniorer og ungdom.
De aktive klubber er:
Korsør Sejlklub, Bandholm Sejlklub, Skælskør Amatør-Sejlklub, Næstved Sejlklub, Bogø Sejlklub,
Sorø Sejlforening, Sejlforeningen Vikingen, Rødvig Stevns, Sejlklubben Snekken
Der er i vinteren 2017/2018 vinteraktiviteter og sejlads i Skælskør og Bandholm, og der er stor
åbenhed for at kunne deltage på tværs.
For 2018 er der planlagt følgende:
• Bogø: 26. maj.: 1-dagsstævne For mindre erfarne sejlere. Opti C, Tera, Feva samt Laser (samarbejde med Efterskolen Grønsund, Laser).
• Fejø Camp: 15-17. juni. Alle jolletyper.
• Sorø: 18. aug.: 1 dagsstævne. Opti B og C.
• Harboe Cup: 29-30 sept. Opti (A, B, C), Tera, Feva, Zoom8, Europe, Laser, 29er, Hobie16 SPI.
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