
Referat fra generalforsamling i Dansk Finnjolleklub, 13. august 2022, Nykøbing Sjælland Sejlklub 

 
Referent: Michael Staal 

 
1.       Valg af dirigent – Otto Strandvig blev valgt og generalforsamlingens gyldighed fastslået. 
 
2.       Bestyrelsens beretning 

1.       Velbesøgt DM i Egå under meget udfordrende forhold 
2.       Dragør Open med 2 meget forskellige dage. Godt at se at deltagerne forholder sig til 
egne evner inden de tager ud (søndagen var endog meget hård til at starte med) 
3.       Flæske Cup i Veddelev, med mange sejladser og meget lang ventetid for resultater og 
flæskestegssandwich 
4.       Træningslejre i Malmø med Max Salminen – ualmindeligt lærerig omkring trim og 
især lænseteknik – vi er blevet hurtigere og bruger færre kræfter 
5.       Vintertræning for fuldt skrald i Veddelev og Vallensbæk 
6.       Deltagere internationalt i Torbole i Marts og Gold Cup i Maj, Masters VM i Helsinki i 
Juni og Tysk Mesterskab i Juli. Stor opfordring til at deltage i den slags, det er virkelig en 
oplevelse og til de fleste stævner er der konkurrence på alle niveauer 
7.       Flot deltagelse i det 25 jubilæumsår for Polyester Cup i Kastrup i maj. Juni stævnet i 
Vallensbæk udgik grundet manglende deltagere 
8.       Der er ikke Dragør Open i år, da klubben er optaget – Vi skal stille med mange både til 
Harboe Cup (Skælskør), hvis det skal gennemføres. (Vores deltagelse er efterfølgende 
blevet afmeldt, da vi ikke har nok interesserede deltagere). 
9.       Arbejder på DM i Klintholm til næste år – Konge farvand, men vi skal komme med det 
meste selv. 
10. Bestyrelsen er af den opfattelse, at målgruppen for yderligere rekruttering til 
Finnjolleklassen primært vil komme fra de samme segmenter, som Veddelev fleeten er 
bygget op omkring. 
 

3.       Fremlæggelse af underskrevet og revideret Årsregnskab.  
1.       Regnskabet blev godkendt. 
2.       Det udviser et mindre overskud og en meget høj likviditet 

 
4.       Kontingentfastsættelse for næste år 

1.       Uændret 450 DKK 
 

5.       Valg af bestyrelse og revisor 
1.       Richard Berg Larsen udtræder og erstattes af Lars Hall, bestyrelsen er 
herefter: Jens Kristian Andersen (Formand), Michael Staal (Kommunikation), Jan Peetz 
(Stævner, især DM), Anders Vognsen (Veddelev med mere) og Lars Hall (Kasserer) 
2.       Som ny revisor stillede Peter Gudsøe sig til rådighed. 
 

6.       Behandling af forslag og eventuelt 
1.    Ingen forslag modtaget og behandlet 
2.   Michael Staal fremlagde på bestyrelsens vegne en orientering om de resultater, der 
kunne udlæses af den ’brugerundersøgelse’, som blev gennemført i juni måned. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er en styrke, at vi nu har 2 tydelige grupperinger af 
medlemmer:  
’Den gamle garde’ der gerne sejler flere stævner i DK og udland om året, hvor banerne 
ligger på den anden side af jordkrumningen og begunstiges af høje bølger. Hjemlig 



træning sættes højere end ugentlige klub kapsejladser. 
’De unge fjordsejlere’ som pt prioriterer ugentlige klub kapsejladser, grill pølser, 
kaffe/kage og socialt samvær efter sejlads højere end deltagelse i mange stævner og 
udlandseventyr. 
 
Den største fællesnævner for de 2 grupperinger er ’kombinerede trænings- og 
kapsejladsweekender’. 
 
Bestyrelsen vil i sit kommende arbejde derfor: 
- Planlægge med 2-3 kombinerede trænings- og kapsejladsweekender (forventeligt i 

Veddelev, Vallensbæk og måske et tredje sted) 
- Max 3-4 kapsejladsstævner pr år inkl DM 
- Fortsat at udmelde datoer for ovenstående i meget god tid, således at medlemmerne 

kan få det i egen plus familiens kalender. Formanden pointerede det vigtige i, at 
medlemmerne får aftalerne på plads med hjemmefronten. 

- Rekrutteringsaktiviteter baseret på den succes, som Veddelev har opnået. 
- Support til sejlere der gerne vil lære at tage med til udlandet. 

 
Der var bred enighed blandt medlemmerne om dette, som supplerede med følgende 
forslag og ideer, som der var bred opbakning til fra medlemmer og bestyrelse: 
- Kan vi tilbyde lejejoller til medlemmer, der gerne vil prøve deltagelse i et dansk eller 

udenlandsk stævne? Og kan vi få det med i NoR? 
- Kan vi gøre det mere synligt, hvem der deltager i hvilke stævner og træningslejre? 
- Kan Århus ’lave en Veddelev’? 
 

 

Dato: 1. september 2022 
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