Referat – generalforsamling i Laser Association Denmark
Egå Sejlklub, lørdag den 27. september 2014
Valg af dirigent og referent
Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen og foreslår på bestyrelsens vegne Peter
Olesen som dirigent.
Peter Olesen vælges med akklamation og starter sin gerning med at erklære generalforsamlingen
lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Flemming Rost fremlægger 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 Fakse Ladeplads Sejlklub.
Udvikling i medlemstal
Da vi var samlet i Fakse Ladeplads sidste år havde vi 53 medlemmer, men i forbindelse med kontingentopkrævningen i januar mistede vi en række medlemmer, der af den ene eller den anden
grund ikke længere ønskede medlemskab. Nogle har forladt Laser-joller til fordel for andre jolleklasser mens andre enten er stoppet med at sejle, holder pause, eller ikke føler behov for medlemskab af LAD længere. De er jo så glædeligt at se, at vi igen hér efter sommerferien har kunne byde
en række nye medlemmer velkommen i medlemskredsen, og at vi er nu 51 medlemmer. Det er kun
lidt færre end for et år siden, men i betragtning af hvor få unge, der er i danske sejlsport pt., tror
jeg ikke ligefrem at vi har mistet markedsandele.
Vi skal være opmærksomme på, at internationale stævner for Laser-klassen i Danmark giver både
øget opmærksomhed og flere medlemmer, og f.eks. Laser Europa Cup afføder altid en række indmeldelser.
Vi er kommet ind i mindre stime af internationale Laser-stævner, hvor Egå Sejlklub åbnede ballet
med et særdeles velbesøg og velafviklet ungdoms Europamesterskab for Radial ungdom. Stævnet
havde 240 deltagere fra 29 nationer, så det er jo et betydeligt mindre event, vi lige nu deltager i,
men det er fortsat et vigtigt stævne for Laser-klassen i Danmark, og vi håber snart at kunne annoncere at en Sjællands klub vil være vært for et Laser Europa Cup i 2015. I 2015 skal Sailing Aarhus
som bekendt være vært for seniorernes Europamesterskab, og da Sailing Aarhus skal hoste ISAF
Worlds i 2018, må vi forvente at rigtig mange vælger at prøve forholdene på Aarhus-bugten af
under EM i næste år. Jeg håber selvfølgelig også at se mange af jer, og vi vil i LAD gøre en indsats
for at vi, som værtsnation, får flere pladser end vi måske egentligt er berettiget til.
2014, 2015 og 2018 byder altså på store internationale Laser-mesterskaber i Danmark, og vi sonderer pt. mulighederne for et dobbeltarrangement i 2016. Så mangler vi blot 2017, men mon ikke
også det lykkes!

Planlægning er nøglen til succes når det gælder deltagerantal til Laser Europa Cup i Danmark, og
hér har vi desværre ikke været så heldige i år. Årsagen er blandt andet, at EurILCA først efter årsskiftet tildelte os dette Laser Europa Cup, og selv om jeg kontaktede vore norske og svenske venner
allerede i januar, var løbet desværre kørt. Begge lande afholder i denne weekend deres nationale
mesterskaber – i øvrigt på en helt anden termin end de plejer! – ærgerligt, men det ligger desværre
uden for vores rækkevidde at ændre. Det skal vi være bedre til i fremtiden – og nøglen er planlægning, og så skal vi simpelthen bare være tidligere ude!
Bestyrelsen bestræber sig på at udvikle de efterhånden ganske gode relationer til Dansk Sejlunion.
Vi bestræber os på at være repræsenteret ved de møder, Dansk Sejlunion indbyder til.
På trods af deltagelsen i disse møder har vi fortsat nogle mindre vanskeligheder, der bliver ved med
at poppe op – selv om vi burde have gjort vore standpunkter klare for Dansk Sejlunion. Vi er kommet tættere på målet i dette efterår, og mon ikke 2015 kan blive sæsonen, hvor vi kommer helt i
mål! Det har jon stor betydning, da i har valgt at benytte TORM UG’erne som vore ranglistestævner – når det er muligt.
Bestyrelsen har ved flere lejligheder udtrykt ønsker overfor Dansk Sejlunion omkring støtte til udbredelsen af Laser 4.7 i Danmark. For udbredelsen af Laser 4.7 i Danmark kan måske på sigt danne
grundlag for endnu bedre resultater i Laser Radial og Laser Standard. Vi knokler på, og håber en
dag at kunne sige, at Laser 4.7 er en fast bestanddel af danske sejlsport.
Dansk Sejlunion har senest, på eget initiativ og helt og aldeles uden hverken medvirken eller orientering af LAD, søsat et ”unge-initiativ”. Vi kan desværre ikke fortælle noget som helst om initiativet, da vi alene har hørt om det af omveje. Personligt er jeg noget kritisk, men det er min personlige holdning og ikke udtryk for den samlede bestyrelses eller LADs holdning.
LAD har tidligere i samarbejde med KDY gennemført opstarts-weekender i Rungsted, og det ville vi
også gerne have gjort i det forgangne år. Også den ungdomsansvarlige i Kolding Sejlklub er blevet
kontaktet med henblik på et opstartsinitiativ. Intet er der kommet ud af anstrengelserne – men vi
kæmper ufortrødent videre. Inden for de sidste uger har vi igen været i kontakt med KDY, KC Øst og
Kolding Sejlklub – og måske er vi mere heldige denne gang.
Ranglistestævner – deres udvælgelse og afholdelse, er altid interessant, men faktisk har det været
helt uden problemer at fastlægge og gennemføre ranglistestævner i denne sæson. De nye statutter
virker efter hensigten, og i morgen eftermiddag kan vi kåre vinderne af de forskellige ranglister for
2014 – efter 3 stævner i hhv. Rungsted, Vallensbæk og hér i Egå. En fin sæson – på mange måder –
og for første gang i flere år skal vi ikke nødvendigvis diskutere statutter i år!
Vi har rundt omkring i Danmark en række dygtige og særdeles aktive master-sejlere i Laser-klassen,
og det sætter vi i bestyrelsen stor pris på. I den kommende tid vil vi forsøge at etablere en egentlig
master-gruppe under LAD, så vi måske i fremtiden kan se endnu flere ”voksne” i klassen – til gavn
og glæde for os alle.
Afslutningsvis vil jeg sige nogle få ord om resultater.
Mange har gjort det godt ude i verden det forgangne år, men jeg vil undlade at nævne navne for
ikke at glemme nogen. Aktivitetsniveauet har været højt – både blandt de etablerede og blandt de

unge, der er på vej. Mange orange mærker er rundet og mange tankstationer er besøgt og det er
fantastisk at være vidne til som bestyrelse for en klasseorganisation. Èt resultat – eller måske er
det snarere 2 resultater, vil vi alligevel nævne hér i bestyrelsens beretning. Thorbjørn kvalificerede
for nogle få dage siden Danmark til OL i Rio i 2016, og kort tid efter kunne pigerne gøre ham kunsten efter. Stort, stort tillykke – og tak for indsatsen. Vi kommer jo ikke udenom at en klasse er lidt
mere Olympisk, når vi rent faktisk har sejlere med – og det ved vi nu at vi har i 2016!
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
Kasserer Tina Frederiksen gennemgår årsregnskabet i hovedtal (se bilag). Resultatet er et overskud
på kr. 6.882, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 98.645.
Afvigelsen skyldes væsentligst lidt færre medlemmer, reduceret ILCA-kontingent, da vi nu alene
betaler for de medlemmer, vi faktisk har, samt at vi desværre ikke har kunnet finde egne aktiviteter at give tilskud til i år. Danske Banks gebyrpolitik har kostet os nogle penge, men gebyrerne er
nu forhandlet betydeligt ned.
Årsrapporten godkendes uden bemærkninger.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
Kasserer Tina Frederiksen fremlægger 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 på at rekruttere flere unge til klassen. Herefter vil indtægter og udgifter balancere, og det
budgetterede resultat er ca. kr. 0.
Kommentarer: Søren Rahbæk fremfører sin støtte til bestyrelsens forslag om af hensætte et væsentligt beløb til at rekruttere nye til klassen.
Budgettet samt årskontingent på kr. 450,00.
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
Valg af formand (i lige år)
Flemming Rost er på valg og modtager genvalg.
Valg af kasserer (i ulige år)
Ikke aktuelt i år.
Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Hansen som repræsentant for Laser Standard. Michael
vælges med akklamation.
Céline Carlsen ønsker som udgangspunkt ikke at fortsætte som sejlerrepræsentant for Laser Radial.
Bestyrelsen foreslår Anne-Marie Rindom, der på forhånd har tilkendegivet at være interesseret i at
modtage valg.
Anne-Marie Rindom vælges med akklamation.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Faubel samt nyvalg af Paul Topsøe-Jensen.
Jesper Tang Kristensen er udtrådt af bestyrelsen i årets løb på grund af uenighed med formanden
om LAD opbakning til Sail Extreme i Kerteminde Sejlklub.
Michael Faubel og Paul Topsøe-Jensen vælges med akklamation.
Valg af revisor (hvert år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af André Højen Christiansen, der vælges med akklamation.
Eventuelt
Jesper Tang Kristensen: Vi bør Koordinere med Norge og Sverige, så vi støtter op om hinandens
nationale mesterskaber.
Michael Faubel: Behøver nationale mesterskaber nødvendigvis foregå i eget hjemland? Kunne vi
f.eks. afholde DM sammen med svenskerne i Malmø eller et lignende sted tæt på?
Sarah Gunni Toftedal: Kan vi slå piger og drenge DM sammen? Formanden redegør for situationen,
som umiddelbart lyder vanskelig. Man har slået drengene og pigerne sammen i f.eks. Europa- og
Zoom8-klasserne, men de havde parallelle mesterskaber. Det har vi ikke hos os. Bestyrelsen overvejer om der kan være muligheder.
Flemming Rost afslutter med at takke Jesper Tang Kristensen og Céline Carlsen for deres indsats i
bestyrelsen, og overrækker dem, og dirigenten, hver en vingave.
Referent: Flemming Rost
Dirigent: Peter Olesen
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01. august 2013 – 31. juli 2014 for Laser Association Denmark.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2013/2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 09. september 2014

Bestyrelse:

Flemming Rost
Formand

Tina Frederiksen
Kasserer

Michael Faubel

Jesper Tang Kristensen
(Udtrådt af bestyrelsen)

Michael Hansen
Laser Standard

Céline Carlsen
Laser Radial
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Den uafhængige revisors påtegning
Til medlemmerne af Laser Association Denmark
Jeg har revideret årsregnskabet for Laser Association Denmark for regnskabsåret 01. august
2013 - 31. juli 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance samt anvendt regnskabspraksis.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede
af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2013/2014.
Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse for foreningens virke i regnskabsåret.
Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med klubbens bogføring og de
mig meddelte oplysninger.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2013 – 31. juli 2014.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til
den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 09. september 2014

André Højen Christiansen
revisor
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Laser Association Denmark
Runetoften 14,1
8210 Aarhus V
CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Hjemstedskommune:

33 89 50 97
01. august – 31. juli
Aarhus

Bestyrelsen

Flemming Rost, formand
Tina Frederiksen, kasserer
Michael Faubel
Céline Carlsen, sejlerrepræsentant Laser Radial
Michael Møller Hansen, sejlerrepræsentant Laser Standard
Jesper Tang Kristensen (udtrådt af bestyrelsen i regnskabsåret)

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Egå Havvej 2A
8250 Egå
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Beretning
Årsrapporten for Laser Association Denmark for 2013/2014 er aflagt efter samme principper
som i tidligere år og i kontinuitet hermed.
Hovedaktiviteter
Foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf:


Foreningens formål er at fremme sejlads i Laser-jolle i Danmark, herunder varetagelse af Laser-klassens og Laser-sejlernes interesser overfor Dansk Sejlunion, ILCA, EurILCA samt andre relevante personer og organisationer.



I Danmark medvirker foreningen til organisering og koordinering af arrangementer, herunder
ranglistestævner.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2013/2014 udviser et overskud på DKK 6.882, og foreningens
balance pr. 31. juli 2014 udviser en egenkapital på DKK 98.645.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Forventninger til fremtiden
Bestyrelsen forventer, at planlagte aktiviteter vil medføre et mindre, men fortsat positivt, resultat
i det kommende år.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af årsrapporten.

6

Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Laser Association Denmark for 2013/2014 er søgt tilnærmet årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2013/2014 er aflagt i DKK.
Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter
Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse.
Administrationsomkostninger
Laser Association Denmark er jævnfør vedtægterne tilsluttet International Laser Class Association.
Balance
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Andre gældforpligtelser måles til kostpris.
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Resultatopgørelse 01. august 2013 - 31. juli 2014
(Beløb i danske kroner)

Kontingentindtægter
Andre indtægter

Porto
Kontorartikler mv. - ILCA-kort
Møder, gaver o.l.
Gebyr giro og bank
WEB/hjemmeside
Kontingenter - ILCA
Lasers Corner
Præmier/gravering
Aktiviteter/Tilskud hertil
Administrationsomkostninger i alt
Årets resultat

2013/14

Budget
2013/14

Afvigelse

2012/13

Budget
2014/15

20.700
0

23.400
0

-2.700
0

27.900
34

19.800
0

20.700

23.400

-2.700

27.934

19.800

-603
-488
-220
-1.438
-485
-2.931
-2.423
-2.730
-2.500

-1.200
-700
-500
-500
-500
-6.000
-2.500
-1.500
-10.000

597
212
280
-938
15
3.069
77
-1.230
7.500

-1.175
-574
-320
-476
-225
-5.297
-2.616
-1.361
-2.666

-600
-500
-500
-500
-500
-2.500
-2.500
-1.500
-10.000

-13.818

-23.400

9.582

-14.710

-19.100

6.882

0

6.882

13.223

700
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Balance 31. juli 2014
(Beløb i danske kroner)

Aktiver
2014

2013

Budget
2015

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender
Likvide midler

0
98.645

4.095
90.098

0
99.345

Omsætningsaktiver i alt

98.645

94.193

99.345

Aktiver i alt

98.645

94.193

99.345

2014

2013

Budget
2015

Egenkapital
Foreningskapital primo
Årets resultat

91.763
6.882

78.540
13.223

98.645
700

Egenkapital i alt

98.645

91.763

99.345

Gældsforpligtelser
Anden gæld

0

2.430

0

Gældsforpligtelser i alt

0

2.430

0

98.645

94.193

99.345

Passiver

Passiver i alt
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