
Laser Association Denmark 
 
Generalforsamling fredag den 23. september 2011, Åbenrå Sejl Club  
 
Maiken Foght Schütt byder, i formandens fravær, forsamlingen velkommen.  
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent: 
Maiken Foght Schütt foreslår som dirigent Flemming Rost, der vælges med akklamation. 
 
2. Formandens beretning: 
Bente Holm Skyldvad havde på forhånd tilsendt Maiken Foght Schütt formandens beretning, 
som Maiken Foght Schütt oplæser.  
Beretningen lyder således: 

Kære deltagere ved dette års generalforsamling i LAD.  
 
Jeg har desværre ikke selv mulighed for at deltage, da jeg i stedet på grund af mit 
job sidder i en koncertsal, hvor jeg netop har overrakt en musikpris på 50.000 til en 
symfonisk musiker, langt fra Jeres verden, og dog, de spiller i orkesteret fordi de 
gennem flid og interesse for musikken er nået så langt at de er blandt de bedste i 
Europa til at få toner præcist fra deres instrument. 
 
Hvor er så sammenligningen til Jer, jo i har gennem flid, træning og interesse nået 
til at kunne sejle en laser standard eller radial så i er blandt de bedste i DK, Europa 
eller sågar i verden, I er også noget særligt. 
 
Når jeg kigger tilbage på året fra september 2010 til dato, så afspejler det at jeg 
ikke er tilstede i aften – desværre rigtig meget, hvordan året for mig har været som 
formand for LAD, jeg væltede og slog mit baghoved først på året, hvilket bragte mig 
væk fra arbejde, computer, TV, bøger og et normalt liv i det hele taget i 3,5 måned. I 
den periode var der andre der tog over, men desværre affødte det efterfølgende 
også en urolig bestyrelse, hvilket var uheldig for de implicerede og LAD. 
 
Jeg har derfor besluttet at nu er tiden inde til at trække sig fra formandsstolen i 
LAD, hvor jeg i stedet vil pege på en efter min opfattelse stærk, fair og dygtig herre 
...Flemming Rost som Jeres nye formand. Valget er naturligvis Jeres, men jeg vil på 
det varmeste anbefale Flemming, så jeg håber at se Flemming som ny formand for 
LAD. 
 
Medlemstallet igennem de seneste år har været vigende, og på ingen måde som vi 
kunne ønske os, specielt i Laser Standard har vi problemer med at holde gang i 
medlemstallet, men i laser radial og laser 4,7 er der en pæn lille stigning som dog 
udlignes af faldende interesse for medlemskab som laser standard sejler. Der er 
derfor virkelig behov for at tænke nyt for at allokerer sejlere til laser klassen. 
 



Hvad skyldes den dalende interesse for at være medlem i LAD, der er jo ligesom 
mange der sejler laser, er det måske på grund af vores kontingent eller måske fordi 
der rent faktisk ikke er en masse plads til fællesskab, går det hele for meget op i 
resultater og planlægning af alle de udenlandske stævner? eller hvad? Vores nye 
hjemmeside er pæn og fyldt med det nyt der nu engang bliver fremsendt til 
Flemming, men siden kan altså ikke allokerer nye sejlere, der skal andet til, men 
hvad? 
 
Kapsejladsmæssigt: 
I sæson 2011 afvikler vi 4 ranglistestævner i Danmark: 
Det er svært at få kalenderen til at gå op, så man skal holde tungen lige i munden 
når der skal planlægges stævner og findes klubber der vil påtage sig opgaven, så 
derfor er det meget trist når vi ikke kan stille med flere sejlere end vi gør, og det er 
da lige så uheldigt at vi blive lagt på nettet som en forening der er medvirkende til 
at en lille klub der gerne vil afvikle stævner for os, får et kæmpe underskud ud af vi 
aldrig dukkede op. Til det kan jeg kun sige, jeg lovede aldrig 100 % at vi ville være 
med, og det er da også underligt at vi ikke fra februar til nu har været i dialog 
omkring et ranglistestævne, det er ligesom ikke helt normalt. 
 
Internationalt klarer i Jer fortsat godt, dog blev det ikke til så mange medaljer som 
vi de seneste år har været vænnet til, men i klarer Jer flot, så hæng endelig i. 
Jeg ønsker jer held og lykke medaljehøsten i 2012. 
 
Bestyrelsesarbejdet har i 2011: 
Michael og Maiken Foght Schütt har som Jeres sejler repræsentanter trådt i 
karakter og er altid klar til en god dialog og har stærke og gode indsatser de 
bidrager med, blandt andet har Michael løbende sikret at vore statutter er blevet 
fulgt og han er også den store beregner når Jeres resultater skal beregnes. 
 
Gudrun har klaret kasserer jobbet, desværre har ikke alle opnået at modtage et 
LAD kort og mange har rykket for kort, det må vi sikre os kommer til fungerer 
bedre til næste år. 
 
Som jeg tidligere har oplyst, så kræver det at være i bestyrelsen for LAD at man 
favner vidt, vi skal favne over: 

- Ungdomsklasse  
- Bredde -   
- International Elite 
- To OL klasser 

 
Ingen anden jolleklasse skal magte så stor en opgave, det er svært – ja en balance 
for såvel Jer som etablerede sejlere og som bestyrelse, - men hvis vi gør vores bedste 
så kan vi ikke forlange ret meget mere.  
 
Som alle tidligere år vil jeg afslutte min beretning med følgende: 



Husk i sejler i en af de mest udbredte joller i verden, det er ikke uden grund at Jeres 
sejlnummer starter med 199xxx eller deromkring. Den kan bringe Jer, hvorhen i vil, 
der sejles laserstævner i hele verden, det er op til Jer. 
 
Tak for 2011 og tak for Jeres tillid igennem årene. 
 
Venlig hilsen Bente Holm Skylvad 

 
Kommentarer: 
Svend Carlsen: Internationale kontakter samt kontakt til ILCA er vigtig og har manglet i år – et 
vigtigt punkt for den kommende bestyrelse. 
Annett Petersen: Har været international kontakt i år. Annett Petersen oplyser, at Sailing 
Århus har fået tildelt et Europa Cup Stævne i 2012. Annett Petersen savner i beretningen 
information om bestyrelsens arbejde i det forgangne år.  
 
Michael Faubel: Er der noget statistik på hvem der falder fra og melder sig ud af LAD? 
 
Kort debat om aktivitetsniveauet i LAD. 
 
2.a Kapsejladserne i det forgangne år: 
Dette menupunkt fremgik af indkaldelsen men fremgår ikke af vedtægternes § 7.  Der var 
ingen bemærkninger til menupunktet.  
 
3. Kassererens beretning samt vedtagelse af budget: 
Gudrun Harboe omdeler og gennemgår regnskab samt budget. Gudrun Harboe gennemgår 
regnskabets poster og afslutter sin beretning med at konstatere, at regnskabet udviser et 
overskud på kr. 5.949,89, hvorefter egenkapital udgør kr. 76.140,22. 
 
Herefter gennemgår Gudrun Harboe budgettet for det kommende år, der udviser et beskedent 
overskud på kr. 2.850,00 , Hvorefter egenkapital udgør kr. 78.990,22. 
Gudrun Harboe gør opmærksom på, at budgettet er baseret på at kontingentet fastholdes på 
kr. 450,00 og et medlemstal på 45 medlemmer. 
 
Sarah Gunni: Kan bestyrelsen ikke undersøge om det er nødvendigt at betale ekstra til ILCA? 
Får vi flere pladser af den grund eller er det spild af penge? Udtagelse til EM og VM for OL-
klasser baseres ikke længere på ILCA-underafdelingers lokale udtagelsesserier. 
 
Annett Petersen: Bestyrelsen skal tage hensyn til alle rækker i disse overvejelser – også 
ungdom. 
 
Herefter godkendes såvel regnskab som budget og dermed også fortsat uændret 
kontingentsats, der også for det kommende år udgør kr. 450.- 
 
Regnskab for 2010/2011 samt budget for 2011/2012 er vedlagt som bilag.  



 
3.a Kapsejladserne i det kommende år: 
Dette menupunkt fremgik af indkaldelsen men fremgår ikke af vedtægternes § 7.  
 
Sarah Gunni: Gør bestyrelsen opmærksom på, at stævner skal fordeles ligeligt mellem øst og 
vest / øst og vest for Storebælt. 
 
Michael Møller Hansen: Bestyrelsen er opmærksom herpå, men det kan, trods de bedste 
intentioner, være svært at finde egnede stævner og arrangører. 
 
4. Evt. indkomne forslag 
Fra Michael Møller Hansen er der indkommet følgende forslag til ændring af LAD’s statutter: 
 
I de nuværende statutter lyder reglerne for vægtningen af det internationale stævne således: 

Bestyrelsen vil beslutte om der eventuelt skal være en vægtning i udtagelsesserien, 
beslutningen vil blive varetaget på baggrund af antal deltagende både i året forud 
for udtagelsesserien. Vægtningen vil være mellem den danske rangliste og den eller 
de internationale stævner, og vil blive beregnet ud fra nettosummen af såvel den 
danske LAD rangliste samt det/de udenlandske stævner. 

Den nuværende formulering tvinger os til at fastsætte vægtningen med udgangspunkt i sidste 
års deltagertal ved stævnet. Det er mere hensigtsmæssigt at vi kan fastsætte vægtningen ud fra 
selve stævnets deltagertal/gruppe antal. Netop antallet af grupper har stor betydning for, hvor 
meget det internationale stævne vil betyde, i forhold til de danske ranglistestævner.  
Jeg foreslår derfor at ovenstående citat ændres således: 

Bestyrelsen vil beslutte om der eventuelt skal være en vægtning i udtagelsesserien, 
beslutningen kan gøres afhængig af antallet af deltagende både, eller antallet af 
puljer i det/de internationale stævner. Vægtningen vil være mellem den danske 
rangliste og den eller de internationale stævner, og vil angive hvorledes pointene 
fra det internationale stævne, indgår i den samlede udtagelsesserie. 
 

Mikael Møller Hansen motiverer sit forslag og forklarer hvad ændringerne går ud på.  
Forslaget vedtages enstemmigt. 
 
Fra Maiken Foght Schütt er der indkommet følgende forslag til ændring af LAD’s statutter: 
 
Man skal kunne stille op ved 1 LAD-stævne om året uden at betale (fuldt) kontingent. 
 
Maiken Foght Schütt motiverer sit forslag, der har det ene formål at øge antallet af deltagere i 
stævnerne. 
 
Flemming Rost redegør for Dansk Sejlunions holdning og for vore muligheder. Vi kan i nogle 
situationer gennemtvinge ønsket om medlemskab af LAD men ikke i alle situationer. Dansk 
Sejlunion fraråder krav om medlemskab og opfordrer til at gøre LAD så interessant at være 
medlem af, at krav ikke er nødvendigt. 
 
  



Efter en god og konstruktiv debat med mange indlæg fremsættes følgende ændringsforslag: 

For at kunne deltage til Laser Association Denmarks ranglistestævner skal man være medlem af 

LAD. 

Ændres til: 

For at kunne deltage i Laser Association Denmarks rangliste skal man være medlem af LAD. 

Forslaget vedtages med stort flertal, men enkelte stemmer i mod. 

Fra Maiken Foght Schütt er der indkommet yderligere et forslag. Forslaget er enten en 
ændring af kutyme eller en tilføjelse til LAD’s statutter: 
 
Forslag - flere og kortere sejladser til ranglistestævnerne. 
På nuværende tidspunkt har vi et max antal sejladser per dag på 3 stk., da der på et tidspunkt 
var flertal blandt medlemmerne om, at flere sejladser (specielt i hård vind) ikke var med til at 
tiltrække flere unge til klassen.  
Vi har stadigvæk et problem med at tiltrække unge som masters til ranglistestævnerne og 
begrænsningen på antallet af sejladser har ikke haft nogen nævneværdig effekt. 
Vi er altså meget få Laserjoller til de danske ranglistestævner og sejladserne er som 
internationalt omkring 1 times varighed. Vi er alle interesserede i at blive bedre til at sejle 
kapsejlads, men det kan bare ikke sammenlignes med et internationalt stævne, når der stiller 
mellem 5 og 15 sejlere op i hhv. radial og standard. 
Min pointe er, at begrundelsen for de lange sejladser hermed ikke længere eksisterer, og da det 
samtidig ikke er specielt sjovt for hverken eliten eller bredden at sejle timelange sejladser mod få 
konkurrenter, så skulle vi hellere finde på et format, der gjorde det attraktivt at sejle 
ranglistestævner i Laserjollen.  
Et anderledes format skal give alle mulighed for at ”starte forfra” flere gange i løbet af stævnet 
og dermed mere spænding, der er afgørende for om man synes det er sjovt at sejle kapsejlads i en 
given klasse. Nationale stævner skal tilgodese behovene for bredden herunder mastersejlere og 
juniorer, og i sidste ende findes den ”rigtige” vinder jo uanset formatet. 
Udfordringen er naturligvis, at vi er afhængige af de andre jolleklasser som stævnerne ofte 
afvikles på bane med, men mit forslag er - tredelt: 

1. Begrænsningen på max 3 sejladser om dagen skal slettes og erstattes med 5, men disse 
skal have en target time på 30 minutter. Banen er en op-ned bane med 2 loops. Er vi på 
bane med e-joller kan denne bane sejles på inner-loopet med mål på modsatte side af 
dommerbåden – det er sejlerrepræsentanternes opgave at aftale med stævnearrangøren, 
hvorledes dette afvikles. 

2. Forslag 1 godkendes, men derudover laves af ranglistestævnerne helt anderledes 
spændende – dette kunne passende have været stævnet i Kerteminde i år, hvor vi ikke er 
afhængige af andre klasser. Lørdagens sejladser er en række korte intensive sejladser, 
som kvalificerer til søndagens ”knock out series” – hvor der selvfølgelig sejles om alle 
placeringer, så der kan gives point til ranglisten. 



Formatet diskuteres med udgangspunkt i ovenstående ideer på generalforsamlingen og vi finder 
frem til en løsning i fællesskab, der kan gøre det sjovere at sejle ranglistestævner i Danmark i 
fremtiden. 
 
Maiken Foght Schütt motiverer sit forslag, og der  er en god debat om mulige alternative 
sejladsformer. Der argumenteres for og imod korte og/eller lange sejladser. 
 
Sarah Gunni foreslår Slalom. Ved håndsoprækning giver deltagerne udtryk for interesse i at 
prøve slalom, som det senest er beskrevet og vist på Youtube fra San Francis Yacht Club.  
Michael Møller Hansen foreslår at afslutte et ranglistestævne med slalom – vel at mærke uden 
at det skal påvirke resultatet af selve ranglistestævnet. 
 
Efter en god og konstruktiv debat med mange indlæg fremsættes følgende ændringsforslag 
som en tilføjelse til statutterne: 
 
Vores hensigt er at sejle 5 sejladser om dagen med en target time på 30 minutter. 

Forslaget vedtages med stort flertal, men 3 stemmer i mod. 

5. Forslag til den kommende sæsons aktiviteter 
Dette menupunkt fremgik ikke af indkaldelsen men fremgår af vedtægternes § 7 
 
Der var ingen bemærkninger til dette menupunkt. 
 
6. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer 
Dirigenten indleder med at orientere om status. Bente Holm Skyldvad ønsker ikke at fortsætte 
som formand men er villig til at fortsætte i bestyrelsen som kasserer. Ketty Christiansen har 
meddelt bestyrelsen, at hun ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.  
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fremgår ikke tydeligt af vedtægterne med titlen af dette 
dagsordenspunkt indikerer, at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Bente Holm Skyldvad 
foreslår i sin formandsberetning Flemming Rost som ny formand, og Flemming Rost 
indvilliger i at påtage sig opgaven. Flemming Rost foreslår følgende bestyrelse:  
 Genvalg af: 
 Bente Holm Skyldvad, der dog overtager kassererposten 
 Maiken Foght Schütt, sejlerrepræsentant Laser Radial 
 Michael Møller Hansen, sejlerrepræsentant Laser Standard 
 
 Nyvalg af: 
 Michael Faubel 
 Flemming Rost, der foreslås som formand 
 
Flemming Rost’s forslag betyder at Ketty Christiansen, Gudrun Harboe og Svend Carlsen 
forlader bestyrelsen. 
 
Denne store ændring af bestyrelsessammensætning udløser nogen debat, men sluttelig 
vælger generalforsamlingen at tilslutte sig Flemming Rost’s forslag. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer kommer ikke til afstemning, da der ikke opstilles alternative 



kandidater. Et enkelt medlem ønsker sin modstand mod den nye bestyrelse noteret i 
referatet. 
 
Annett Petersen meddeler, at hun ikke ønsker at fortsætte som international kontakt.  
En international kontakt vælges ikke af generalforsamlingen, men dirigenten lover at tage 
Annett Petersens budskab til referat. 
 
7. Eventuelt 
Intet at bemærke under dette menupunkt. 
 
Aarhus, den 26. september 2011 
 
 
Flemming Rost, dirigent 
 
 
Bilag: Regnskab for 2010/2011 samt budget for 2011/2012. 




