
 

Confidential 

Dansk Finnjolle Klub 2021 referat af generalforsamling den 13. August 2021 i Egå sejlklub. 

1. Valg af dirigent 

Henrik Sørensen blev valgt vew applaus som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Jens Kristian Andersen berettede omkring følgende punkter: 

 DM i Reersø var velbesøgt, og med fine forhold på land, og med god luft på vandet. 
 Dragør stævnet var velbesøgt med en enkelt svensk deltager (som vandt), hvor det blev besluttet at aflyse 

søndagens sejladser grundet udsigt til temmelig meget vind. 
 Træningslejr i Egå med Yoga og Andre i efterårsferien var velbesøgt, og alle fik noget med hjem 
 Flæse Cup blev aflyst grundet Coronarestriktioner 
 Veddelev er vokset til omkring 30 joller, og andre steder ses der også vækst i såvel interesse som faktisk 

sejlads 
 Gert Lind Meinicke havde arrangeret træningslejr i April med Per Baagø, som udover at være velbesøgt igen 

gav virkeligt meget til deltagerne. Det var og er tydeligt at Per har meget erfaring med at træne 
Finnjollesejlere. 

 Kastrup havde god deltagelse, og viste sig fra sin sædvanlige side med vindspring og umuligheder, men også 
med generelt fine vindforhold og især godt vejr med solskin. 

 Årets nye tiltag var Fynsk Mesterskab sidst i juni, hvor der grundet vejret kun blev sejlet en dag. Nyborg 
sejlklub havde virkelig styr på logistikken på land og på vand. 

Bestyrelsen ønsker fremover at satse på såvel kapsejladser som træningslejre for medlemmerne, således at det 
bliver muligt at blive en bedre sejler og så prøve det af i en kapsejlads efterfølgende. 

Det er planen at have 2021 kapsejladskalenderen klar inden udgangen af Oktober i år, således at alle har god tid til at 
få det i 2022 kalenderen 

3. Fremlæggelse af årsregnskab. 

 Richard Berg Larsen fremlagde det reviderede regnskab og fik det godkendt af generalforsamlingen 

4. Kontingentfastsættelse for næste år 

 Kontingentet er uændret fastsat til 450 DKK 

5. Valg af bestyrelse og revisor 

Bestyrelsen og revisor blev genvalgt. 

Revisor og bestyrelsen er herefter: Richard Berg Larsen(Kasserer), Michael Staal, Jan Peetz, Anders Vognsen og Jens 
Kristian Andersen(Formand). Lars Hall er revisor 

5. Behandling af forslag og eventuelt. 

 Der var ikke modtaget nogle forslag til behandling på generalforsamlingen, men det blev aftalt at Otto 
Strandvig ville arbejde på at fremskaffe klasseflag til brug ved stævnerne og at Christian Reed Rasmussen vil 
arbejde på at arrangere nogle regeltræning sessioner over vinteren. 

Dirigenten afsluttede med at takke de fremmødte for god ro og orden ved generalforsamlingen. 


