Referent: Andreas Jørgensen
Deltagere:
Bent Niss, Mads Bjørnå, Mikkel Asmussen, Anders Boje, Andreas Jørgensen, Anissa Morath
Generalforsamlingen 2014 blev afholdt d. 16/10 i NASA’s klubhus i Klitmøller, og det
beskedne fremmøde taget i betragtning blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt med en
ordstyrer, når deltagerne var velopdragne nok til ikke at tale i munden på hinanden.
For wave/freestyles vedkommende talte formand Andreas Jørgensen om at lave
reserveweekender til stævnerne for at øge chancerne for sejlads – ét stævne om foråret og ét
om efteråret med reserveweekend + et afsluttende stævne i Klitmøller i efterårsferien uden
reserve. Og det var der tilslutning til. Så det vil vi nok prøve. Vi talte med Bent Niss om at tage
freestyle med til Rønbjerg, fordi det altid blæser i Rønbjerg. Derudover bliver 2015 til en
serie, hvor vinderen bliver danmarksmester, altså uden et decideret DM som nu, for at få folk
til at deltage i ranglistestævnerne.
Formand for formula/slalom Henrik Carstens sagde tak til arrangører på mail – der er blevet
afviklet 29 sejladser i formula og slalom i 2014. Der er fremgang i deltagerantallet, og
kvaliteten er i orden. Herefter orienterede kasserer Anissa Mohrath om regnsakabet. Og det
ser fint ud. I forhold til 2012 er der en fremgang på 23443 kr.
Mikkel Asmussen foreslog, at vi giver en rabat på kontingent, hvis folk betaler inden en
bestemt dato. Kontingent koster 500 kr. Inden dato‐x – og det er en RABAT på 200 kr. Så i
stedet for et rykkergebyr kalder vi det en rabat for at betale inden dato‐x.
Anissa orienrerede kort om klubmodul – vi får nemlig nyt medlemssytem ved årsskiftet
2014/15. Folk får et log‐in, hvor de accepterer at de er medlem af sejlklub og de får
automatisk licens, når de har betalt. Bent Niss fra Nordjysk Windsurfingklub og arrangør af
Rønbjerg‐stævnet berettede, at det kan være lidt træls, at folk ikke har deres ting i orden –
altså startlicens. Og det skal de selvfølgelig have, og sejlerne er selv ansvarlige for at licensen
er på plads ved sæsonstart.
Bestyrelsens indkomne forslag blev vedtaget énstemmigt. Det drejede sig om lidt kosmetiske
ændringer i nogle vedtægtsformuleringer af administrativ karakter i forbindelse med
overgang til nyt medlemssystem.
Til slut ville Mikkel Asmussen gerne gøre noget lobbyarbejde for at finde ud af, hvordan man
kan få speed op at køre under DBO‐paraplyen. Alt i alt foregik generalforsamlingen som en
slags rundbordssamtale mellem deltagerne i en venskabelig tone ‐ bestyrelsen, som er
uændret, siger tak til de fremmødte og på gensyn i 2015.

