
Formandens beretning for 2012
Først vil jeg takke direktør Sten Lyngby for, at kunne afse tid til at komme her på generalforsamlingen og fortælle
os om fordelene ved at have et formaliseret samarbejde med First Marine.

Vi håber selvfølgelig, at mange vil finde det formålstjenligt at tegne sin kaskoforsikring i selskabet.

Der er nu gået endnu et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling. I dag skal vi i gang med den 12. udgave
af slagsen.

Dansk Bavaria Klub er blevet en landskendt forening, som man tager alvorlig og lytter til. Klubben er pt. associeret
medlem af Dansk Sejlunion og fuldgyldig medlem af Danske Tursejlere. Det er begge gode foreninger med en
stor berøringsflade ude i samfundet. Desværre kunne de ikke tyre Holger-K-afgift. Men han kan vente sig !!

Det er den rene brandbeskatning af en enkelt fritidsinteresse, som vi ikke kan være tjent med, men vi kan nok
desværre ikke gøre andet end betale.

Nu til selve beretningen af vores virke i 2012:

2012 vil ikke være et af de år, der går over i vores sejlerhistorie historie for det bedste vejrmæssigt, men et af det
vådeste og mest blæsende.

2012 startede vanen tro med den 9. værftstur, årets første store arrangement i bavariaklubbens regi med 24
deltagere, lidt dalende deltagerantal, men stadig rentabel og hyggeligt.

Særlig busturen var nu blevet til en ren fornøjelsestur efter vi har valgt nyt busselskab -Tonnys Rejser fra Grenå. Vi
har nu 2 chauffører - kone og mand - som gør et fortræffeligt arbejde.

Også i år har vi genneført værftsturen med 21 deltagere, men derom mere ved næste generalforsamling, da
denne beretning jo skal omhandle 2011.

Vores landstræf blev, som det plejer, holdt i kristihimmelfarts-ferien, og det var jo vores 10-års jubilæum, hvorfor
det skulle fejres med maner.

Det blev afholdt i fregathavnen ved Fregatten Jylland i Ebeltoft, hvor vi lå samlet. Vi afholdt festaftenen på hotel
Ebeltoft Strand, hvilket var et godt valg. Her var der musik og dans. Vi var samlet 170 deltagere.

2 gange havde vi grillaften, hvor vi spiste på fregattens kanondæk.

Der var mødt 64 både af de 73 tilmeldt. Årsagen til frafaldet var på grund af en kuling om torsdagen, heldigvis
kom mange alligevel til træffet i bil.
En stor tak skal lyde til fregatdirektør Benno Blæsild og hans dygtige personale for det måde, som de tog imod os
på, altid venlige og hjælpsomme. Det bliver formentlig ikke sidste gang, vi afholder træf ved fregatten.

Vejret under træffet fredag til søndag viste sig fra den venlige side, det kan vi ikke klage over, så bak op ved at
deltage.

I år skal vi så til træf i Nykøbing Sjælland i Isefjorden, et virkelig dejligt sted at samles.



I den forbindelse vil jeg gerne anmode forsamlingen om at tænke på 2014, hvor skal vi holde træf. Efter reglerne
tilfalder opgaven Jylland-Fyn, og det kunne være dejligt, hvis 'Storebæltregionen' kunne påtage sig opgaven. Det
vil jeg hermed kaste ud i licitation. Det vil være fint, om vi allerede i dag kunne få et foreløbigt tilsagn.

Tilbage til 2012:

En af de store nyheder er, at vi har fået en helt ny hjemmeside bestyret af medlem Dan Jørgensen, som gør et
stort arbejde for at skabe fornyelse. Husk nu at bruge den ofte, det er der, nyhederne kommer!

Den sidste weekend i august var der lokaltræf i Holbæk, Nappedam og Årøsund. Træffene var godt besøgt, og det
viser, at det er en ide, som vi bør fortsætte med, vi skal bare have flere områder med. Her tænker vi på
Limfjordsområdet, Storebælt og Øresund.

I foråret bragte vi en indbydelse til at deltage i endnu en flodsejlads i det nordlige Frankrig, men den måtte
desværre aflyses, da INGEN tilmeldte sig. Det er lidt træls at have brugt mange kræfter på en sådan tur op at stå
uden nogen havde lyst til at bakke op om det. Never mind, vi prøver måske en anden gang.

I januar md. havde vi et besøg hos Lund Marine i Egå, som vi kaldte 'Kend din Motor'. Her var 20 deltagere mødt
op, som hørte Henrik Lund fortælle om vinterklargøring og forårsklargøring af motoren.

I marts måned var 17 medlemmer af klubben til en spændende aften hos North Sails i Allerød.

Vi er nu 485 medlemsbåde i klubben og på trods af krisen kommer der hele tiden nye medlemmer til, men det går
ikke så stærkt som det har gjort.

Udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamlingen foregår for det meste på mail. Det er en stor
lettelse og besparelse, at vi kan sende så meget som muligt ud pr. mail, så husk at give sekretæren besked, hvis i
ændrer mailadresse, eller endnu ikke har oplyst en mailadresse.

Vi har i år fokuseret mere på virksomhedsbesøg i de mørke tider, og det er helt sikker noget vi bør styrke rundt
omkring i regionerne. Det kan være sejlmagere, motorsagkyndige, elektronik, og foredrag

Vi arbejder stadig på at få lavet nogle gode rabataftaler til medlemmerne.

Jeg vil her i min beretning opfordre alle medlemmer til at benytte sig af klubbens hjemmeside, da det er der, man
får oplysninger om nye tiltag og en hel del om klubbens historie i form af billeder og tekst.

Jeg vil endvidere opfordre jer til at benytte vore gode sponsorer, som er nævnt på hjemmesiden. De er med til at
skabe økonomi i mange af vore aktiviteter.

Jeg har været i bestyrelsen siden 2002 og ønsker at takke af, dog kun som formand, jeg syntes der skal nye
kræfter til, dette er derfor min sidste formandsberetning i denne omgang. Årsagen til min beslutning er, at jeg er
blevet optaget i Danske Tursejleres bestyrelse og udvalg, hvilket giver mig meget ekstra arbejde. Da klubben jo er
medlem af DT ser jeg det som en fordel, at vi har et medlem siddende i bestyrelsen, som vil arbejde for klubben.

Det er stadig bestyrelsen selv, som konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen i år, så den der nu
vælges af bestyrelsen som formand, sidder kun et år, idet generalforsamlingen i 2014 skal vælge formand ved
direkte valg. Men jeg er sikker på, at vi i den nye bestyrelsen nok skal vælge en kompetent formand.

Til slut vil jeg gerne takke alle vore trofaste sponsorer, samarbejdspartnere og andre, der har støttet og hjulpet
klubben.



Jeg vil også gerne takke den øvrige bestyrelse, ikke mindst Gitte og Allan, for et rigtig godt samarbejde. Begge har
siddet i bestyrelsen en lang årrække og gjort et fremragende stykke arbejde.

vi skal nu have fundet en ny sekretær og næstformand.

til sidst vil jeg bede alle i salen om at rejse sig og sammen med bestyrelsen råbe et 3-foldigt 'hurra' for Dansk
Bavaria Klub.

Bestyrelsen.


