SWS’s Generalforsamling på Rantzausminde Camping, 12. juli 2018
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Valg af dirigent

Bo Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

Beretning fra
bestyrelsen

John Goltermann gennemgik beretningen, der blev godkendt.
Beretningen er vedhæftet som bilag 1

Fremlæggelse af
regnskab

Jesper Nothlev fremlagde regnskabet for 2017, som blev godkendt
Regnskabet fremgår af W-nyt nr. 1 2018

Indkomne forslag

Forslag 1
Stephan Nandrup-Bus havde stillet forslag om at det bør fremgå af klassereglerne,
at producenten ikke udsteder målerbrev til en Mk4 -turjolle.
En båd uden målerbrev kan ikke deltage i kapsejladser, f.eks. DM, EM eller WM
eller kapsejladser, hvor der kræves gyldigt målerbrev.
Forslaget skal sikre at dette er oplyst, så en evt. køber ikke køber “katten i
sækken” ved anskaffelse af en MK4 turjolle.
Baggrunden for at MK4 tur-jollen ikke leveres med målerbrev er, at Hartley Boats
ville fortsætte med at producere MK4 joller til tursejlads i den første MK4
støbeform, som gav joller der ikke kunne måles ind ved hækken.
Ved en efterfølgende diskussion forlød det at Mk4-turjoller produceret i dag er
blevet leveret i England med målerbrev.
Det blev aftalt at bestyrelsen ved chefmåleren skal søge afklaring omkring MK4
Turjollen og målerbrev samt evt. forslag til ændring af klassereglerne, som skal
behandles og vedtages af WIC.

Indkomne forslag
Forsat:

Forslag 2
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:
Forslag til behandling på SWS generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes.
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Forslaget blev godkendt.
WIC

Der er ingen forslag fra WIC til behandling.

Budget

Jesper Nothlev fremlagde budgettet for 2018.
Kontingentet blev foreslået uændret 300,00 kr/år. Begge blev godkendt.
Budgettet er vedhæftet som bilag 4

Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt:
 John Goltermann
 Bjarne Manstrup
 Poul Ammentorp
 Jesper Nothlev
 Randi Berner
 Christian M. Hansen
 Thomas Raun-Petersen
 Jannik Stamp
 Dorthe Hørdum Kvante

Valg af revisor

Claus Dietz Hansen blev valgt

Eventuelt







Willy: Hvor mange er der plads til på Rantzausminde ?
o Poul Ammentorp. 150 personer er tæt ved grænsen. Vi kan næppe
være ret mange flere end i år. Pladsens kapacitet mht. toiletter er
fuldt udnyttet.
Per Stein foreslog at der blev lavet kapsejladser for de klassiske joller. Ikke
som et særskilt løb, men som en afdeling i de eksisterende løb.
o Christian fra kapsejladsudvalget oplyste at man meget gerne vil
have deltagelse af mk I + mk II joller og man flere gange har
præmieret bedste jolle som ikke er en mk IV. Oplevelsen er
imidlertid er kun ganske få (2-4) mkII deltager i kapsejladserne
På baggrund af et spørgsmål fra Andreas kunne Jesper Nothlev oplyse at
alle målerbreve fremover vil administreres af Dansk Sejlunion og være
tilgængelige på nettet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10:45 idet John Goltermann takkede for god ro
og orden.
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Bilag 1:

Bestyrelsens beretning 2018.
Ved formanden: John Goltermann

Rantzausmindetræffet er og bliver SWS’s krumtap. Det blev endnu engang bevist ved årets træf.
Ca. 50 joller lagde vejen forbi og ved festaftenen var teltet som sædvanligt stuvende fuldt og
stemningen høj. Der blev spist, skålet og sunget og spillet musik til en olympisk medalje.
Vejret under træffet var ikke det bedste, men alligevel fik vi sejlet meget. Den traditionelle ”for
sjov” kapsejlads udvikler sig til stadighed med flere og flere finurlige regler og var et stort
tilløbsstykke.
Vinder blev Stefan Ingerslev og Ann-Kari som blev første vinder af den smukke vandrepræmie
”drikkehornet” generøst givet af KEN.
Int. Rally blev afholdt i USA, der var ikke dansk deltagelse.
De meget aktive jollesejlere fra Præstø sejlklub havde arrangeret tursejlads på Limfjorden.
Desværre deltog kun to joller. Vi kunne ellers godt bruge nye tur-tiltag, som ”vis mig dit
farvand” hvor lokale W-sejlere invitere på tursejlads i eget farvand, så vi får set nye horisonter.
Ven træffet blev denne gang til et en-dages tur med kun en jolle på Ven og en på Saltholm.
Wayfarer jollerne var med på startlinien ved Århus Festuge Cup, men kun 6 (alle lokale joller)
deltog. Mogens Just og Bo Jarvig vandt.
Herslev Strand Sejlklub var vært ved DM. 19 joller deltog og der blev afviklet 6 sejladser, om
lørdagen i let vind, men søndagen bød på frisk vind. Bjarne Lindquist og Jan Nielsen tog
mesterskabet foran familien Iversen. Chr Milert Hansen og Kim F. Larsen blev nr. 3.
Jysk mesterskab var traditionen tro, fristes man til at sige, henlagt til Ho bugt sejlklub.
I9 joller fik sejlet 6 sejladser i frisk/hård vind. Vejret skabte en del mandefald i de sidste
sejladser.
Niels Alslev og Anders Pjetursson tag sejren foran Christian Milert Hansen og Kim F. Larsen.
Dermed var det slut på kapsejladssæsonen.
I november mødtes bestyrelsen hos Christian Milert til bestyrelsesmøde. På mødet konstituerede
bestyrelsen sig. Alle beholdt de samme poster, som de havde.

Kapsejladsudvalget havde planlagt træningssamling i starten af april i Herslev, men det måtte
aflyses pga. manglende tilslutning.
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I starten af maj afholdt Middelfart Sejlklub 1-dags stævne, hvor 11 deltagere nåede 9 sejladser i
forrygende sommervejr med let/jævn vind.
Chr Milert Hansen og Kim F. Larsen vandt.
I Pinsen var der atter i år W-træf med Middelfart Sejlklub som base. 8 joller fik en masse god
sejlads og en masse hygge.
Praktisk sejlads var i år flyttet til Farum, hvor deltagerne fik gennemgået både teori og praksis.
Bla. skulle man prøve at bjerge sejl i en tordenbyge. Og sandelig, en tordenbyge kom lige til rette
tid. Godt arrangeret af Bo!
Sjællandsmesterskabet blev afholdt af Farum sejlklub. 16 joller deltog. Lørdag blev der afviklet
5 sejladser i let luft. Søndag udeblev vinden helt og sejlerne måtte blive på land.
Efter de 5 afviklede sejladser førte Chr. Og Jørgen Iversen og de blev således sjællandsmestre.
I starten af juni mødtes en flok friske W-piger til kvinde sejler camp, og uden mande W-sejleres
irriterende indblanding, fik de en god weekend med sejlads og hygge. Vinden var ganske frisk,
så alle blev udfordret og kæntringsøvelser var en naturlig del af programmet.
Svendborg Sund Sejlklub afviklede årets DM. 25 joller til start. Vinden var let og meget
springende og det gav både sejlere og dommerteam store udfordringer. Det lykkedes dog at
afvikle 5 sejladser.
Mogens Just og Anders Friis tog titlen foran Stephan Nandrup-Bus og Hans W Hansen. Engelske
Len Jones og Pete Mitchel blev nr. 3.
EM blev en hård nød at knække. Da tilmeldingsfristen udløb, var der kun tilmeldt 17 joller og
aftalen med Assens Sejlklub var minimum 25 joller. Senere på dagen viste det sig oven i købet at
kun 10 havde betalt startgebyr. Da var jeg klar til at aflyse, men efter megen snak frem og tilbage
og et stort arbejde af Christian Milert kombineret med en underskudsgaranti fra SWS, som betalt
startgebyr for de manglende joller, kom stævnet i hus med 21 joller.
Sportsligt blev stævnet en succes bortset fra at en sejlads på førstedagen måtte annuleres på
grund af fejlplacering af afvisermærket. Desværre en sejlads, hvor danskerne dominerede.
Fredag blev meget blæsende og sejladserne blev udsat flere gange, men hen på eftermiddagen
holdt sejlerne rådslagning og blev enige om at sejle 2 sejladser.
Før sidstedagen var situationen at Mike McNamara og Simon Townsend førte med 1 point foran
Mogens Just og Anders Friis, så der var lagt op til en spændende finale.
Lørdag startede ligesom fredag meget blæsende, men meteorologerne lovede aftagende vind og
sejladserne blev igen udsat.
Kl. 14 gik starten, men desværre uden Mogens og Anders. De måtte give op, da Mogens fik
stærke rygsmerter.
Finalen fusede derfor lidt ud og Mike McNamara og Simon Townsend blev sikre vindere.
Mogens og Anders beholdt andenpladsen mens Christian og Jørgen Iversen blev nummer 3.
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Vores hjemmeside har igennem flere år været under udvikling og er det fortsat. Det er et stort og
tidskrævende arbejde, men det er sliddet værd, www.wayfarer.dk har fået et fantastisk facelift.
Vi har en fremtidssikret hjemmeside.
W-nyt kører stille og roligt. Jørgen F Hansen gør et godt stykke arbejde. Stor tak til Jørgen. Men
han kan ikke lave et læseværdigt blad uden stof. Så kære W-sejlere kom til tasterne og beret om
jeres bedrifter. Del jeres oplevelser med os andre i W-nyt
Medlemssituationen. Vi har p.t. lidt over 300 medlemmer.
Sidst skal der rettes en tak til alle, der gør en indsats for SWS. Som enhver anden forening der
baseres på frivilligt arbejde, skal der hænder og hoveder til. Og jo flere, jo bedre. Hvis for få skal
lave for meget, bliver det for surt og til sidst dør det. Så vi vil gerne opfordre jer til at give en
hånd med.
Bare vi er mange nok, skal den enkelte ikke lave så meget og jo flere vi er, jo sjovere er det at
lave foreningsarbejde.
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