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Referat – generalforsamling i Laser Association Denmark
Hellerup Sejlklub, lørdag den 19. september 2014
Valg af dirigent og referent

Formand Michael Faubel bød forsamlingen velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jan
Walsøe som dirigent.
Jan Walsøe blev valgt med akklamation og startede sin gerning med at erklære, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand Michael Faubel fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
På bestyrelses vegne vil jeg, i min egenskab af formand, orientere jer om året, der er gået
siden sidste ordinære generalforsamling, der blev afholdt for lige godt et år siden i Egå
Sejlklub.
Bestyrelsens sammensætning
Efter at formand Flemming Rost sidste år kun en måned efter general forsamlingen nedlagte
sin formandspost pga. af øget arbejdsvolumen, var resten af bestyrelsen i den situation at vi
skulle vælge enten
-‐
At fortsætte med de resterende medlemmer og en konstitueret formand eller
-‐
At indkalde til ekstra ordinær generalforsamling og få valgt en ny formand
Idet vedtægterne ikke tager stilling til denne situation drøftede bestyrelsen situationen og
besluttede, at vi ville prøve at fortsætte med resten af bestyrelsen – idet vi ikke umiddelbart
kunne forvente, at en ekstraordinær generalforsamling ville føre til et bedre resultat.
Vi takker Flemming for hans indsats som formand og for overleveringen, der gjorde det nemt
for bestyrelsen at fortsætte.
Det er derfor vi i år ekstraordinært skal vælge formand, som det normalt kun sker i lige år og
vi vil ligeledes vælge formand igen i 2016 ifølge vedtægterne.
Beslutningen har medført at resten af bestyrelsen har arbejdet noget mere sammen end i de
foregående år og vi har fordelt opgaverne iblandt os nogenlunde ligeligt.
Vi har fået opgraderet vores hjemmeside takket Paul og har haft en gnidningsløs og hurtig
ekspedition af medlemskort takket Tina.
Der har været flere artikler i årets løb og bestyrelsen allerede sidste efterår har lagt alle
stævner ud til sejlernes planlægning for året 2015.
Det er også glædeligt at bemærke at vores sejler repræsentanter Anne-Marie og Michael har
haft mulighed for, og har grebet chancen at komme til orde og øve indflydelse på
beslutningerne og de har således også løftet med der, hvor opgaverne var, i en udstrækning
som sejler repræsentanterne ikke har gjort det i mange år. Tak for det.
Udvikling i medlemstal
Der har ligesom i de foregående år været nogle udsving over året, men også et betydeligt
antal medlemmer som bliver ved.
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Antallet af medlemmer er på nuværende tidspunkt uændret i forhold til året før med omkring
50 medlemmer.
Det er glædeligt at bemærke at der er kommet nogle master sejlere til - noget som ikke har
været tilfælde i de forgående år.
Generelt ser det ud som om master sejlere finder lidt sammen i Danmark og ikke kun hygge
sejler i deres egen klub. Der er mange uorganiserede master sejlere og det kunne være rigtig
dejligt at kunne trække nogle af disse sejlere med også at være med ud over det de har i
deres egen sejlklub.
Det er en målsætning i bestyrelsen, at styrke sammenholdet mellem master sejlerne i
Danmark. Her i starten af måneden har der således været 5 master sejlere plus en ung sejler
af sted til stævne i Flensborg og selvom vi ikke kunne sejle den første dag pga. af for meget
vind og også søndagen var meget på grænsen – så var det dog en fælles start. Vi vil prøve det
igen til næste år – måske endda vælge en masters Europacup som mål.
Til gengæld er udviklingen hos de unge ikke tilfredsstillende. Der har været meget få nye unge
sejlere i dette regnskabsår og specielt på pige/dame siden ser det ud som om vi er kommet i
en situation hvor det bliver svært at få nye sejlere ind.
Udfordringen på pige/dame siden er vægten i radialklassen, som gøre det svært for mange
unge piger at leve op til – ellers kan de kun være med i let vind.
Det gør at mange piger forbliver enten i Europa jollen flytter til 2 mandsjoller eller stopper helt
med jolle sejlads.
Laser 4.7 kunne være en åbning her, som vores nordiske naboer i Sverige og Norge har haft
stor succes med at introducere i de forløbne år. Der er dog også nogle enkelte sejlere der er
startet i 4.7 og vi håber i 2016 at kunne hilse disse velkommen til stævner.
I Norge og Sverige er der, ligesom i Danmark, ikke en klar strategi om valg af jolle efter
optimisten. I de to lande er det lykkedes for de største klubber indbyrdes at få lavet aftaler,
der sikrede, at Laser 4.7 blev defineret som den foretrukne en personers jolle efter optimisten.
I Danmark vil en fælles strategi givet vis møde meget modstand fra andre klasse
organisationer, og det vil kun kunne lykkedes, hvis klubberne tager et medansvar – som det
skete i Norge og Sverige. LAD kan initiere tanken men ikke løfte opgaven alene.
Stævner i Danmark
I 2015 lykkedes det igen at afholde nogle rigtig gode internationale stævner.
En af de første opgaver for bestyrelsen var at sikre en Europacup i Danmark. Det lykkedes
sammen med Egå sejlklub at organisere stævnet, som samtidig og efter aftale med de andre
nordiske lande blev til nordisk mesterskab.
I sommers var der også Europamesterskaber for de olympiske klasser samt radial mænd åben
VM Kaløvig – alt sammen nogle stævner som skaber opmærksomheden om Laser klassen.
Europamesterskaberne var rigtig godt besøgt og med høj klasse og deltagere fra hele verden.
Vi havde fået op til 15 pladser af Eurilca og både på pige/dame siden og hos drenge/herre var
der mange danske sejlere. For mange var det det første internationale mesterskab og selvom
danskerne ikke hev medaljer hjem, tror jeg at alle fik et rigtig godt stævne.
Et rigtig gode event at øve sig på før Sailing Århus byder velkommen til ISAF VM i 2018, hvor
hele sejler Danmark er krævet for at det kan lykkes.
For 2016 er det indtil videre ikke lykkedes at få en Europacup arrangør i Danmark. I stedet er
bestyrelsen gået i gang at forsøge at lave aftaler med Norge i Sverige, så at vi måske i
fælleskab kan holde lidt større stævner i en eller flere af de Nordiske lande hvert år. Det ville
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både aflaste arrangør klubberne i de enkelte lande og også for sejlerne give en nemmere og
billigere mulighed at deltage i større Europacups i nærområdet.
Bestyrelsen er også begyndt at koordinere med vores nordiske naboer om mesterskaber og
større stævner og invitere hinanden til disse. Selvom det måske ikke lykkedes til næste år fuld
ud så er frøet lagt nu og vi kommer nok til at se flere stævner med bredt nordisk opbakning i
de tre lande, end vi har været vandt til.
Samarbejde
Planlægningen er helt afgørende og specielt den rettidige planlægning. Sidste år skete
kontakten først i november - i år er vi allerede nu begyndt at samle alle datoer. Vi venter stort
set kun på TORM stævnerne nu for have vores kalender klar til 2016.
Der blev i årets løb holdt flere møder med DS – senest var hele bestyrelsen samlet med
kraftcenter trænerne, talentudvikleren og Thomas Jacobsen for at drøfte mulighederne i Laser
klassen.
Der er mange muligheder, men også her er det nære og overkommelige at lave bedre
koordinering og aftaler. Det gælder både for arrangementer men også for at kende til
hinandens holdninger og planer.
Der blev aftalt at lave en fælles kalender så tideligt som muligt for 2016, og som det første
step også at lave en bedre koordinering med bl.a. trænersupport etc. til stævnerne.
For efteråret er det lykkedes efter mange henvendelser at få sikret en aftale med DS om en
bane coach – en træner der er der for alle (men ikke en madpakkebåd). Michael har været i
Aabenraa og også næste weekend i Skælskør til ungdoms DM vil der være bane coach. Det
hjælper alle sejlere, der har behov for det, men man skal som sejler selv være opsøgende.
Så kan en bane coach også lige få repareret et knækket ud hal – ligesom det skete i Aabenraa
for en ny laser sejler.
Heldigvis er det også DS, der nu henvender sig til LAD med forespørgsel om meninger og råd.
Selvom LAD som organisation måske ikke har beslutningsretten er det godt at DS har indset at
flere kvalificerede meninger måske ender med bedre beslutninger.
Det var faktisk en stor overraskelse at blive mødt med DS forespørgsel om LAD´s holdning og
forslag til udtagelsesstævnerne til OL i 2016.
Som sagt har LAD ingen beslutningsret overhovedet, men at blive hørt er dog en
anerkendelse. Udtagelses stævnerne blev efter flere overvejelser faktisk også ændret
væsentligt – specielt på herresiden – bl.a. med baggrund af det input LAD kunne give. Her var
det naturligvis fortrinsvis sejler repræsentanterne i bestyrelsen der prægede de anbefalinger
LAD gav – tak til Anne-Marie og Michael for det.
Der blev også sendt henvendelser til DS om at åbne Ungdoms DM for alle aldersklasser. Dette
ville spare os et ekstra stævne i efteråret efter en lang sæson, og skabe bedre sammenhold
mellem de helt unge, de erfarne, og de lidt ældre sejlere, som ellers ikke nødvendigvis ville
mødes. Det lykkedes som bekendt ikke, men måske i 2016.
Også ændring af DM statutterne blev der sendt anmodninger om. Her i vinterens løb skal der
nedsættes en gruppe, som gennemarbejder DM statutterne som har bestået uændret siden
1970’erne.
Dansk Sejlunion havde sidste år planlagt et ”unge projekt” uden deltagelse af LAD.
Projektet bestod i at afsætte betalte timer til at opsøge klubber der har ønske og potentiale til
at lære mere om laser jollen.
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LAD lavede en rundspørge hos de største klubber og kunne i forsommer præsentere resultatet
til DS. Det opsøgende arbejde blev også drøftet på mødet fornyeligt med DS med den
erkendelse at det endnu ikke var taget yderligere aktion på at opsøge klubber.
Ideen er at sende en erfaren træner sammen med et par erfarne sejlere ud til en klub med
spirende måske kommende laser sejlere. Vi håber på at det kommer snart i gang.
LAD´s bestyrelse har besluttet at gøre nogle flere joller tilgængelige. Vi undersøger den
endelige model men har principielt besluttet at købe to brugte Laser joller og låne dem ud til
klubber der mangler en jolle til at få nogle unge mennesker i gang… Vi vil sandsynligvis vælge
OK jolle klubbens model til dette – derfor en afskrivning på vores budget til det nu kørende
regnskabs år.
Laserjollen er jo en fantastisk klub jolle at have – både billig og robust og vi håber på at kunne
motivere flere klubber – ligesom Egå at købe nogle joller til dem der ikke har købt egen jolle
endnu.
Andre arrangementer:
Der blev holdt flere fælles træningssamlinger specielt over vinteren samt diverse DS
arrangementer.
I efteråret blev der holdt to træningsweekender i Egå, i vinters et i Fredericia og også i
Rungsted, samt DS træningslejre som i kaløvig og Rungsted (bølgekamp etc.).
De sidste to weekender i oktober håber vi på at kunne byde velkommen i Egå igen med
mulighed for at lade jollen ligge, og vil så i foråret prøve at have lignende weekender på
Sjælland.
LAD har mulighed for at støtte disse arrangement med ekstra trænere betalt af LAD – så der
skulle ikke være undskyldninger at få en rigtig god lejr med to trænere oppe af stå for at
kunne støtte om de forskellige niveauer optimalt.
Også i år har vi fået defineret 3 rangliste stævner (Rungsted, Sallingsund og Hellerup) og i
morgen vil vi kåre vinderne.
Afslutningsvis vil jeg sige nogle få ord om resultater.
Mange har gjort det godt ude i verden det forgangne år, ingen nævnt ingen glemt.
Aktivitetsniveauet har været højt – både blandt de etablerede og blandt de unge, der er på
vej. På det højeste niveau er næste års OL naturligvis det helt store mål og Danmark har
heldigvis både en plads på dame og herre siden.
Vi glæder os allerede nu at se de danske sejlere kæmpe i Rio – forhåbentlig også om medaljer.
Dette var bestyrelsens beretning for det forløbne år – med mindre I har spørgsmål eller
kommentarer.
Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til
godkendelse:
Formand Michael Faubel gennemgik årsregnskabet i hovedtal (se bilag). Resultatet er et
overskud på kr. 7574,92 kroner hvorefter egenkapitalen udgør kr 106.219,65.
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Afvigelsen skyldes væsentligst at der blev brugt mindre end budgetteret til støtte om
arrangementer.
Bestyrelsen er ikke tilfreds med dette resultat, da LAD ikke er en opsparingsforening, og
forsøger igen i 2016 at støtte om fælles arrangementer der kommer alle sejlere til gode med
bl.a. ekstra træner support.
Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsesformand Michael Faubel fremlagde bestyrelsens budgetforslag (se bilag).
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 450,00 samt at der afsættes kr. 10.000 i
budgettet til aktiviteter med henblik til fællesarrangementer.
Vi anser det ikke for rigtigt at side inde med en egenkapital på mere end 100.000 kroner. Vi vil
hellere bruge pengene på at få flere sejlere ude på vandet. Derfor er det besluttet at købe to
laser joller og stille dem til rådighed for klubber der har eventuelle kommende laser sejler
uden egen jolle.
Det vil resultere i et underskud for det kommende år på budgetteret 15.000 kroner
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

Valg af formand (i lige år):

Ekstrordinært skal der vælges formand, idet den tidligere formand Flemming Rost gik i utide.
Michael Faubel opstiller og blev valgt med akklamation. Michael Faubel accepterede valget.

Valg af kasserer (i ulige år):
Vores kasserere Tina har valgt ikke at stille op til posten igen.
Paul Topsøe er opstillet af bestyrelsen og blev valgt med akklamation. Paul Topsøe
accepterede valget.

Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard
(hvert år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Hansen som repræsentant for Laser Standard og AnneMarie Rindom som repræsentant for Laser Radial Kvinder.
Begge blev valgt med akklamation, og accepterede valget.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Lars Aamann Jessen og Jane Walsøe som nye bestyrelses
medlemmer. Begge blev valgt med akklamation, og accepterede valget.

Valg af revisor (hvert år)
Bestyrelsen foreslog valg af Christian Saaby Simonsen, der blev valgt med akklamation.
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Eventuelt
Et skriftelig henvendelse af Christian Saabye Simonsen
Christian Simonsen redegjorde selv for sit forslag:
Et ønske om at arrangere at Egå sejlerne lægger en træningsaften i Trekantsområdet sammen
med en træner for at vise Laser jollerne og trænings setup for yngre sejlere. Der bør også
være mulighed for at prøve jollen (eventuel skal vi have nogle ekstra joller skaffet til det).
Forespørgslen var om LAD vil dække eventuelle omkostninger som transport, eventuel ekstra
joller, trænerbetaling etc. Generelt vil LAD støtte op om disse arrangementer også økonomisk.
Forslaget udløste en livlig diskussion med mangle forskellige holdninger.
Der er generelt enighed om at vi ønsker at gøre laser jollen mere synlig i de forskellige
klubber. LAD vil arbejde på muligheder for at kunne sende sejlere/trænere ud for at overføre
viden og at have unge sejlere prøve jollen under kyndig vejledning.
Thorbjørn Schierup- Dømning på vand til danske stævner:
Jury medlemmer agerer væsentlig forskelligt ved dømning på vandet til danske stævner end
det man er vant til i internationale stævner. Der blev spurgt om LAD kunne gøre noget for at
reducere forskellene.
Det kan ikke være meningen at sejlerene skal ændre deres sejlads teknik som de har brug for
at være konkurrence dygtig i udlandet, når de deltager i danske stævner.
Der blev nævnt:
• Uddannelse af jury til ekspert juryer i Laser.
• Reducerede men ikke helt fravalgte jury/dømning på vandet.
• Anvendelse Juryer med erfaring fra udenlandske stævner.
• Brug af samme Jury til alle danske stævner, så der sikres en ensartethed – også med
udlandet.
Michael Faubel svarede: LAD vil drøfte mulighederne med ansvarlige parter (f.eks. DS) og
prøve at starte med at afhjælpe problemet. Det kan måske ikke gøres fuldt ud fra ét år til det
næste, men idéen er taget med som en oplagt forbedring.
Martin Aamann – Lasers corner:
Der ønskes fransk hotdog brød (og fransk dressing) til pølserne. Det er taget til efterretning og
vi håber at huske det til næste år 
Jane Walsøe: Social tid sammen
Det blev rejst tanke om at holde nogle arrangementer udenfor sejladsen såsom fælles
bowling/skøjteløb etc.
Anne-Marie Rindom svarede at bestyrelsen faktisk har diskuteret dette allerede og vil prøve at
bygge det med ind til nogle af trænings weekenderne.
Christian Rost: Træningslejre sammen med optimist sejlere
En ide at holde træningslejr sammen med optimist klassen samme sted og tid.
Michael Faubel svarede, at vi faktisk havde dette med Zoom8 klassen i Fredericia. Bestyrelsen
vil kontakte OCD for at høre om mulighederne og interessen.
Michael Faubel afsluttede med at takke Flemming Rost og Tina Frederiksen for deres indsats i
bestyrelsen, og overrakte dem, og dirigenten, hver en vingave.
Referent: Michael Faubel
Dirigent: Jan Walsøe
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