
 

 

Referat   Generalforsamling i Davinde                                       28 august 2021  

 

Inden generalforsamlingen blev sejler John Pettersson mindet. 

1.   Valg af dirigent 

2.   Formandens beretning 

Denne beretning er længere end normalt idet at det nu er 2 et halvt år siden at vi har holdt 

generalforsamling, helt præcist d. 21 marts 2019. efter reglerne skal vi have en 

generalforsamling hvert år i marts. Dvs. vi holder generalforsamling igen i marts 2022 

således vi er på sporet igen efter Corona pandemien. I hele perioden har bestyrelsen været 

uændret ind til i år hvor formand John Pettersson blev syg af cancer, efter et kort forløb 

sov ind d. 17 august 2021 54 år gammel. John Pettersson var et stort aktiv for klubben i den 

tid han har været med, han opnåede at blive nordisk mester i One Meter, har været 

medlem siden 2006. 
I 2019 startede sæsonen med standerhejsning d. 8 april i flot solskinsvejr med grillpølser 

og det hele, den første søndags sejlads var d. 14 april. Onsdags sejlerne var i gang tidligere 

der sejles bare vandet er blødt. Der var stander strygning d. 26 oktober. Vi havde 

vintermøde ved Erling d. 20 november, det var hyggeligt som altid med kaffe og kage 

samt en øl. 

2020 lagde vi ud med vinter møde ved Vagn Jørgensen d. 29 januar, vi fik snakket om 

taktik og trim af One meter både, John holdt foredrag og vi måtte bare læne os tilbage og 

lytte. År 2020   var så året hvor vi lærte noget om virus, marts måned kom med Corona 

der lagde klubbens aktiviteter ned stort set, generalforsamlingen var sat til d. 18 marts 

men aflyst, I takt med coronaens tag i folk blev der sejlet lidt i ny og næ. Standeren blev sat 

af formanden alene d. 27 april. Vi forsøgte at lave generalforsamling igen d 31 oktober 

men måtte igen aflyse pga. Corona, og ingen vintermøder blev planlagt og standeren blev 

strøget af formanden alene igen. Pga. af de få aktiviteter i klubben fik medlemmerne gratis 

kontingent i 2021 i julegave. 

2021 standeren blev sat af formanden alene igen, coronaen var igen i vejen, men der var 

vist et par både på vandet den dag alligevel. Onsdags sejlerne sejler som altid men 

søndagssejladserne blev ikke til noget i foråret, her i efteråret er der blevet sejlet få 

søndags sejladser men vi har en kalender klar til efteråret med håbet om flere gode 

sejladser i vente. 

Samlet set har klubben haft nogle få udmeldelser men der er potentielt nye medlemmer på 

vej, med ønsket om en god fremtid for klubben 

Vagn Jørgensen. 



 

3.   Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet viste indtægter på 4500 kr. og udgifter på 3055,42 kr. med en balancesum på 

20356 kr. 

4.   Budget samt fastlæggelse af kontingent og indskud 

Der var ikke et egentilgt budget, men vi ved at der skal bruges penge på at vedligeholde 

klubhuset samt bøjer mm. Kontingent 2022 fastsat til 150 kr. og indskud 250 kr. 

5.   Valg af bestyrelse ( 2 år )   

Valgt til ny formand Nils Lykkeborg Nielsen, sekretær Vagn Jørgensen, kasser Jan Bay 

Johansen. 

6.   Valg af suppleant og revisor ( 1 år ) 

Som suppleant blev valgt Peter Hagen Sørensen, Revisor Alex Nielsen 

7.   Indkomne forslag 

Ingen. 

8.   Eventuelt 
 

Der blev snakket om at det klubben oprindeligt blev startet på med skalabåde mm. Er 

væk, hvad det skyldes er nok at de medlemmer ikke mere er aktive, for nogen kan være 

svært at komme ned til søen med de tunge både. Det er vigtigt at vi fældes inviterer til 

medlemmer med skalabåde og andre modelsejlbåde til at komme, når der sejles IOM 

alligevel. 


