
LAD bestyrelsesmøde referat 
 
Dato:   01. oktober 2011. 
Sted:   Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 
Deltagere:  Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) 
Undskyldt: Bente 
 
 

Dagsorden: 
1. Kort opfølgning på generalforsamlingen samt kommentar til generalforsamling 

referat 
2. Konstituering – hvem gør hvad 
3. Overdragelse – status omkring kassererposten og ILCA 
4. Opgaver for efteråret/pressekontakt 
5. Rangliste-/Int. Udtagelse 2011 – overrækkelse 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 
 
1.) Mødedeltagerne havde ikke modtaget kommentarer til referatet. 

 
Det blev aftalt at fremtidige generalforsamlinger skal forberedes bedre og mere 
offentligt end der var tilfælde ved sidste generalforsamling. 
Bestyrelsen tilstræber at opstille kandidater, hvis siddende medlemmer ikke kan 
eller ønsker at modtage genvalg. Ved fremtidige generalforsamlinger vil bestyrelsens 
forslag til nye kandidater fremgå af indkaldelsen. 
Alle referater – også fra bestyrelsesmøder offentliggøres på LAD´s hjemmeside. 
 
Mødedeltagerne var enige om at gennemskuelighed er en vigtig nøgle for at sikre 
medlemmernes opbakning til bestyrelsens arbejde.  

 
2.) Konstituering blev vedtaget på følgende måde: 

Formand: Flemming Rost (internationale kontakter) 
Kasserer: Bente Holm Skylvad 
Medlem i bestyrelsen og sejlerrepræsentant Laser radial: Maiken Foght Schütt 
Medlem i bestyrelsen og sejlerrepræsentant Laser standard: Michael Møller Hansen 
Medlem i bestyrelsen: Michael Faubel 

 
3.) Konti: Konto i Danske Bank lukkes og saldoen overføres til en nyoprettet konto i 

Sydbank. Bente er med sin ansættelse i Sydbank underlagt regler der gør, at LAD’s 
regnskab omfattes af Sydbanks interne revision, hvilket er en fordel for både Bente 
og for LAD. 
 



Ejerskabet/registrant/fuldmægtig vedrørende LAD’s domæne lasersailing.dk ændres 
fra Carsten Nyholm til LAD’s siddende kasserer, altså Bente Holm Skyldvad. 
Flemming foretager det nødvendige i denne anledning. 
 
Indholdet fra laser-dk.dk og laserteam.dk flyttes til lasersailing.dk, hvorefter laser-
dk.dk og laserteam.dk lukkes. Den blivende side bliver lasersailing.dk. Flemming 
foretager det nødvendige i denne anledning. 
 
Kontingenter: Girokort sendes ud i starten af det kommende kalenderår til alle 
registrerede aktuelle medlemmer. De skal gerne betales inden marts så 
medlemskort til det nye år kan sendes ud med overlap til kortet fra 2011. 
 
ILCA: Bente og Flemming har nu adgang til at foretage registreringer på ILCA´s 
hjemmeside. Alle andre eventuelle adgange er blevet lukket. 
 
I forbindelse med kontakt til ILCA, blev Flemming gjort opmærksomme på at LAD 
skal udtale sig til ILCA om/godkende den danske arrangør af Eurocup stævnet i 2012. 
 
Eurocup stævne 2012: Flemming læste en mail op fra Bente. Bente gav udtryk for at 
Eurocup stævner holdes i de samme byer/havne i hele Europa og at det kommende 
Eurocup stævne 2012 derfor burde holdes i Aabenraa.  
Det kom også frem at Thomas Captani (Sailing Århus) var blevet kontaktet af ILCA 
ved ISAF europamesterskaberne i Finland. Baggrunden for det vare at Sailing Århus 
har lagt billet ind om at holde ISAF EM for OL klasser i 2015 og at ILCA ser det som en 
fordel, hvis Lasersejlerne har mulighed for at komme til Århus inden ISAF EM. Dertil 
kommer at den eneste danske organisation der har søgt om et Eurocup stævne i 
2012 er Sailing Aarhus (Aabenraa sejlklub har ikke søgt om et Eurocup stævne i 
2012). 
Argumenterne blev drøftet på mødet. 
 
Flemming Rost meddelte at han føler sig inhabil som medlem af Egå sejlklub til at 
træffe en beslutning om LAD´s anbefaling. 
 
De øvrige deltagende bestyrelsesmedlemmer besluttede derefter enstemmigt at 
LAD´s bestyrelse vil støtte Sailing Aarhus ansøgning om et Eurocup stævne 2012. 
 
Vi besluttede af lade Europa Cup stævnet arrangeret af Sailing Aarhus være DM i 
2012. Dette vil være i overensstemmelse med statutterne, der foreskriver af DM i 
lige år skal afholdes vest for Storebælt. 
 
Vi vil til det kommende år prøve at få koordineret Eurocup stævnet forud eller i 
forlængelse med Eurocup stævner i Nordeuropa eller Tyskland, så at sejlere med 
lang rejsevej bedre har mulighed for at sejle 2 eller 3 stævner i forlængelse af 
hinanden. 



 
 

4.) Vedrørende opgaver til efterår og pressekontakt blev der startet en livlig diskussion 
om hvad vi ønsker at opnå det kommende år som LAD´s bestyrelse. 
Det blev forslået at LAD´s bestyrelse arbejder på et program og en målsætning, som 
nedbrydes til konkrete aktionspunkter. Det blev aftalt at det næste bestyrelsesmøde 
vil stå i ”tegn” af dette program arbejde. Det er planlagt at bestyrelsen mødes efter 
Starmakers søndag den 09. oktober i Kaløvig 
 
Det er tydeligt at et vigtigt punkt for Laser klassens udbredelse er synlighed  
- På havne 
- Via arrangementer 
- I pressen og netaviser e.g. baadmagasin 
- Via hjemmesiden 
 
Der blev nævnt forskellige interessenter, der ønsker mere fokus på Laser klassen 
inkl. Dansk Sejlunion. Bestyrelsen vil nu arbejde på at få lavet aftale med konkrete 
aktionshavere og lægge et program for det kommende år (se ovenfor). 
 
Vedr. synlighed i medierne bliver de ovenstående program indarbejdet 
målsætninger og aktionspunkter. 
Som minimum skal der i net aviser være artikler i forbindelse med 
ranglistestævner/DM samt at bestyrelsen vil arbejde på en katalog af stories, som 
kan publiceres de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Michael Faubel samler 
ideer. 
Maiken har indvilliget i at bruge hendes kontakter ved baadmagasinet til at få 
indrykket artikler der. Råskitser/færdige artikler kan sendes af alle (både udenfor og 
indenfor bestyrelsen) til Maiken. 
 
Flemming søger til password til DS hjemmeside (klasseorganisationer) 
 

5.) Rangliste-/Int. Udtagelse 2011 – overrækkelse.  
Det blev aftalt at rangliste præmierne blev uddelt efter sidste ranglistestævne, 
hvorefter resultaterne offentliggøres på LAD´s hjemmeside. 
Til standard herrer og radial damer findes der halvmodeller med graverede plader. 
Standard modellen har allerede disse plader, men de skal tilføjes fra i år på Laser 
radial modellen også. 
Derudover blev det besluttet at købe en pokal til radial drenge som vandrepokal, 
som uddeles første gang i 2011. 
Der er i år ingen 4.7 rangliste, men der vil blive skaffet vandrepokaler til disse 
klasser, hvis et felt findes i Danmark. 
 
Graveringsomkostninger overtages af LAD (send regningen til kassereren) 
 



6.) Eventuelt:  
LAD´s vedtægter og statutter gennemarbejdes i løbet af vinteren. Flemming tager 
initiativet og de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan bruges af Flemming i dette 
arbejde. 
Der sendes fremover et velkomstbrev vedhæftet statutter, link til kalender og 
hjemmeside samt seneste eksemplar af Laserworld til nye medlemmer 
 
Det blev besluttet at købe en prisgunstig pavillon til Lasers Corner. Pavillonen pyntes 
med laser klasse symbol og ”Lasers Corner”. Det bliver den ansvarliges for Lasers 
Corners opgave at sikre sig at pavillonen kan opsættes et synligt sted på havnen. 

 
7.) Næste møde: Holdes fysisk i Kaløvig søndag den 09.oktober efter at Starmakers er 

slut. Eneste punkt på dagsorden er udarbejdelse af et program for 2011/12. 
 

 
Mødet sluttede kl. 12.00 
 
 
Michael Faubel



 Aktions liste: 

Punkt Emne Ansvarlig Deadline Status 
1 Flytte konti fra Danske Bank til Sydbank Bente 15.oktober åben 

2 Flytte domæneejerskab til LAD´s sidende 
kasserer 

Flemming 01. december åben 

3 Flytte indhold fra laser-dk og 
laserteam.dk til lasersailing.dk og derefter 
lukke de to førstnævnte 

Flemming 01. december åben 

4 Girokort til kontingentbetaling 2012 Bente 15. januar 2012 åben 

5 Planlægning af Eurocupstævne 2013 
(koordinering med andre klubber i 
Tyskland eller Skandinavien) 

 Sommer 2012 åben 

6 Password DS hjemmeside Flemming 15. oktober åben 

7 Artikler på baadmagasin Maiken Løbende åben 

8 Kontakt til arrangører for laser 
arrangementer 

Flemming/ 
Michael Faubel 

01. november åben 

9 Ideer til katalog til pressehistorier Michael Faubel 01. november åben 

10 Køber plaketter til Laser radial rangliste 
vandre præmie 

Flemming 01. november åben 

11 Opdatering/gennemgang af vedtægter og 
statutter 

Flemming 01.marts 2012 åben 

12 Pavillon og tryk til Lasers Corner Flemming Inden næste sæson åben 

13 Struktur for udarbejdelse af program 
i Kaløvig 

Michael 05.oktober åben 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


