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B. Forslag fra bestyrelsen om at stille et forslag fra det danske Laser distrikt på EURILCA´s næste generalforsamling om at sammenlægge U21 og Youth mesterskaberne i Europa.
C. Forslag fra bestyrelsen om at stille et forslag fra det danske Laser distrikt på EURILCA´s næste generalforsamling om at afskaffe medlemskort og i stedet lave alle registreringer elektronisk.

6.

Valg af formand (i lige år)

7.

Valg af kasserer (i ulige år)

8.

Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)

9.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

10. Valg af revisor (hvert år)
11. Eventuelt

1

Laser Association Denmark

14. oktober 2016

Referat fra Generalforsamlingen lørdag den 03.09.2016

Referat
1.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Søren Rahbæk, og han blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Michael Faubel fremlagde beretningen. Den findes som bilag 1 efter referatet.
Det blev spurgt om hvor mange pladser de danske Laser sejlere har til ISAF VM i 2018 i
Aarhus. Det er ISAF der afgør dette, og tallet kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.
Der var ikke yderligere kommentarer, og beretningen blev godkendt.

3.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
Paul Topsøe-Jensen fremlagte årsrapporten. Den findes som bilag 3 efter referatet.
Rapporten blev godkendt uden kommentarer.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
Paul Topsøe-Jensen fremlagte budgettet, som fremgår af årsrapporten.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

5.

Behandling af indkomne forslag
A. Bestyrelsen lægger ranglister statutterne besluttet den 08 marts 2016 op til beslutning igen, idet kun 8 medlemmer var til stede ved den ekstra ordinære generalforsamling. Statutterne kan læses på hjemmesiden (www.lasersailing.dk)
Forslaget blev vedtaget.
B. Forslag fra bestyrelsen om at stille et forslag fra det danske Laser distrikt på EURILCA´s næste generalforsamling om at sammenlægge U21 og Youth mesterskaberne i Europa. (Nærmere beskrivelse af forslaget findes i bilag 2).
Kommentarer:
a. Der vil komme rigtig mange sejlere til et samlet stævne, og det betyder, at
der er færre klubber, der vil kunne holde stævnet.
b. Man kunne foreslå, at holde de to stævner på samme tid. Så ville kalenderen
ikke blive belastet.
c. Der vil være U19 sejlere, som får en udfordring i at skulle sejle i et U21 felt.
d. Det er ønskeligt at internationale stævner generelt ligger med godt mellemrum, så der er tid til at transportere sig mellem stævnerne. I 2016 blev de to
stævner holdt sammenfaldende.
e. Det blev spurgt om det er et reelt kalender problem, at der er to stævner. Her
i 2016 var U21 EM sammenfaldende med Torm GP i Egense, og derfor kunne
det danske stævne ikke anvendes til rangliste, med det resultat at vi ikke kan
afslutte ranglisten samtidig med DM.
Generalforsamlingen stemte om bestyrelsen skal fremsætte forslaget for EurIlca
1/3 stemte imod, og 2/3 stemte for – bestyrelsen går dermed videre med forslaget.
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C. Forslag fra bestyrelsen om at stille et forslag fra det danske Laser distrikt på EURILCA´s næste generalforsamling om at afskaffe medlemskort og i stedet lave alle registreringer elektronisk. (Nærmere beskrivelse af forslaget findes i bilag 2).
Bestyrelsen fik mandat til at fremsætte forslaget.
6.

Valg af formand (i lige år)
Michael Faubel var villig til at tage to år mere, og han blev genvalgt

7.

Valg af kasserer (i ulige år)
Intet valg i år.

8.

Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
Bestyrelsen foreslog Laura Kragh Frederiksen og Martin Aamand Jessen som sejler repræsentanter for det kommende år.
De blev begge valgt.

9.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
Lars Aamand Jessen og Jane Walsøe var begge villige til at tage et år mere, og de blev
begge genvalgt.

10. Valg af revisor (hvert år)
Christian Saaby Simonsen var villig til at tage et år mere, og han blev genvalgt.
11. Eventuelt
Der blev spurgt om der ikke skal vælges en 4.7 repræsentant. Ifølge vedtægterne skal
der alene vælges en repræsentant for Radial og Standard, så derfor skal der en vedtægtsændring til at vælge en repræsentant til bestyrelsen. Der er dog mulighed for at 4.7
sejlerne vælger en repræsentant, som bestyrelsen kan invitere med til bestyrelsesmøderne for at komme med forslag og ideer på vegne af 4.7 sejlerne. Bestyrelsen besluttede hurtigt, at den bakker op om dette.
Michael Faubel gennemgik det foreløbige resultat af Dansk Sejlunions arbejde med en ny
stævneform, når TORM stævnerne forsvinder. Bemærk, at det er alene tanker og ideer.
Han spurgte til om det var kommentarer, som bestyrelsen skal bringe med til DS.
Følgende der kom følgende kommentarer:
1. Der var enighed om, at det vil være uheldigt hvis DM stævnet forsvinder – det er i
dag det sikre samlingspunkt for klassen.
2. Hvis DM skal være en serie – altså en rangliste, skal der være mulighed for at få
godtgørelse, da en del sejlere kan være bundet op af uddannelsesaktiviteter. I ”Den
Danske Model” indgår netop, at der skal være plads til helheden for sejleren.
3. Generelt kunne det være godt, hvis der er mulighed for at fratrække eller kompensere når det er en rangliste serie. Dette gælder således også for den nuværende LAD
rangliste.
I forbindelse med ISAF VM og tilhørende events søger Sailing Aarhus joller der kan lejes
ud til udenlandske sejlere hen over kapsejladsperioden. Flere sejlere viste interesse for at
leje sin jolle ud, så bestyrelsen blev opfordret til at bede Sailing Aarhus om at beskrive
rammerne op for at leje sin jolle ud, så det bliver mere konkret.
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Der er mange udenlandske sejlere, der efterspørger pre worlds forud for ISAF VM. Datoen for stævnet er fastlagt, men den fremgår alene på den lokale hjemmeside. Bestyrelsen blev opfordret til at få datoen for stævnetl offentliggjort på de internationale Laser
hjemmesider.
Michael Faubel sagde tak til Anne-Marie og Michael for deres optræden til OL. De har
være med til at sætte fokus på sejlsporten i almindelighed, og Laserjollen særdeleshed.
Han håbede meget at de i fremtiden fortsat vil arbejde for at fremme lasersejladsen i
Danmark, og tilføjede at de vil være gode rollemodeller for fremtidens sejlere.
Emnet jury blev debatteret. Der var lørdag blevet givet gule flag, som nogle sejlere ikke
mente ville være blevet givet i udlandet. Det må konstateres, at der opleves forskel på
den måde der dømmes på i Danmark og i udlandet. Det blev anført, at der i udlandet er
tale om meget store felter, derfor er det muligt at ”gemme sig”. I Danmark er feltet så
lille at en Jury lettere kan overskue det, og dømme for regelbrud.
Det blev foreslået at vi fra 2017 helt afskaffer dømning på vandet – det vil give en besparelse på ca. 100 kr. i stævnegebyret. Det gav nogen debat, og der var ikke umiddelbart
enighed om forslaget. Der er danske juryer som dømmer i udlandet, og dømmer ensartet
med den udenlandske linje. Dem kunne man f.eks. anvende til at lære fra sig til øvrige
danskere.
Banen ligger ofte meget langt fra land. Det blev foreslået, at transport sejladsen frem og
tilbage kan udnyttes som en del af stævnet. Forslaget gav lidt debat, der var sejlere, der
var både for og imod, så der var ikke en klar tilkendegivelse.
Michael Faubel sluttede af med at sige tak til dirigenten, og til medlemmerne for god ro
og orden.

Jeg kan bevidne, at referatet er i overensstemmelse med den afholdte generalforsamling

Søren Rahbæk
Dirigent
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Bilag 1 – Formandens beretning for 2016
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 et år siden i Hellerup Sejlklub.
Først og fremmest tak til den siddende bestyrelse.
Det sidste år har overgået alle ønsker en bestyrelsesformand kan have til en arbejdende bestyrelse.
Det har været et fantastisk år i bestyrelsen. Selvom nogen af os i perioder måtte træde lidt
kortere af forskellige årsager har resten af bestyrelsen taget over i de udfordrende perioder
sådant at vi kunne køre videre uændret med de aktiviteter vi havde sat os for ved årets start
(sidste efterår).
Der er ingen nølen i bestyrelsen når forslag sendes ud via e-mail eller vi skal drøfte og beslutte
hvad vi skal gøre.
Vi har holdt 7 planlagte bestyrelse møder, nogle fysiske og de fleste via skype – derudover en
række møder med DS (jeg husker mindst 6). Vi har indrettet et arkiv af dokumenter i dropbox
til bestyrelsesformål for at sikre mulighed for kontinuitet, hvis den aktuelle bestyrelse ikke er
der mere.
Bestyrelsens medlemmer supplerer hinanden utrolig godt og vi er glæde for at vi siden sidste
år har et bestyrelsesmedlem fra øst fra Storebælt (Jane), der rigtig tager fat og ikke skyer for
opgaverne, når de skal løses.
For at synliggøre nogle af de ansvarsområder vi har kan jeg nævne.
Lars: LAD joller/kontakt til klubberne, aftaler/fordeling/klargøring etc.
Paul: Hjemmeside, Økonomi, mange taktiske og strategiske drøftelser
Jane: Udførelse af mange opgaver der kræver kontakter og indsamling og deling af viden (fællestur guide, mentor ordning etc.) samt alle sociale aftaler.
Michael Hansen: Gran Canaria, stævne planlægning, kalender
Anne-Marie: Kalender, stævne planlægning, indsamling af videoer.
Michael: DS samarbejde, ranking, kontakt til ILCA/EURILCA etc.
Og derudover er det rigtig fit at kunne drøfte alle emner i bestyrelsen og at vide at der er kvalificerede meninger.
Dansk Sejlunion har flere gange i det forløbene år fremhævet initiativer i Laser klassen, specielt omkring vidensdeling.
Det skete i forskellige sammenhænge at Laser klassen blev brugt som eksempel (f.eks. omkring vores videos på hjemmesiden, hvordan en laser skal sejles og rigges etc., mentor ordningen etc.)
Medlemmer
Medlemsantal er steget til nu 52 (det tal vi har indberettet til ILCA), men flere er kommet til
siden. Laserklassen er dermed en af de få klasser i Danmark der vokser og den eneste ungdomsklasse!
Stævnet her i Horsens viser med næsten 50 deltagere at stort set alle medlemmer sejler aktivt
til stævner.
Den største vækst i det forløbene år et kommet fra den genopstående 4.7 klasse, som vi er
rigtig glæde for.
Med elleve 4.7 sejlere ved dette års DM er gruppen så stor som aldrig før og vi tror på at den
er bæredygtig.

5

Laser Association Denmark

14. oktober 2016

Referat fra Generalforsamlingen lørdag den 03.09.2016
Vi prøver i bestyrelsen at hjælpe denne gruppe nye sejlere godt i gang. Der blev for første
gang udarbejdet en Laser begynder kalender, der henvender sig til nye sejlere i klassen med
fokus på specielt nationale trænings og stævne arrangementer. Der findes nu et fællestur guidance dokument, der tager fat i alle de områder og spørgsmål man skal have tænkt på, når
man skal til et laser stævne både i ind eller udlandet. Der er også etableret en mentor ordning
så nye sejlere har en gruppe mere erfarne sejlere de kan spørge til råds (brug det – hvem vil
ikke gerne have råd fra en olympisk deltager??!)
Selv Dansk Sejlunion har fået øjne op for 4.7 sejlerne nu og vi arbejder i bestyrelsen på at
give endnu flere muligheder for 4.7 sejlere i og udenfor Danmark – også sammen med DS.
Også master sejlere er blevet til en stabil gruppe nu, og vi håber at kunne lokke endnu flere til
at bytte motorcykel tankerne med et aktiv liv i laser klassen. I denne uge talte jeg med en OK
jolle sejler der overvejer at skifte til Laser – så det er måske ikke så langt for nogle som vi
tror. Nu skal vi bare se at få det kloge og smukke køn med på vognen også så at master gruppen ikke kommer i nærheden af en klub bestående af ”sure, gamle mænd” (som vi bestemt
ikke føler vi er…)
Men træerne vokser ikke i himlen og selvom vi har fået lidt medvind i år er det ikke sikkert at
det bliver ved. Specielt på pige/dame siden er billedet ikke ændret ret meget siden sidste år –
alle kan gøre en indsats for at tale med den pige i klubben der ser ud til at vokse ud af Optimisten/Zoom8 jollen og gøre hende opmærksomme på de muligheder vi har i Laser klassen.
Aktiviteter:
Der blev holdt forskellige træningssamlinger med 2 træningslejre i Egå, 1 træningslejr i Horsens og 1 træningslejr til 4.7 sejlere i Egå i sommers. Tak til de klubber, der igen og igen stiller op for at tilbyde sejlerne disse muligheder.
Formålet med alle disse lejre er at bringe alle sejlere (unge og ældre, uerfarne og erfarne)
sammen og give noget kvalificeret træning i nogle sociale rammer der går udover sejlsporten.
Vi fortsætter og vil motivere endnu flere klubber at tilbyde aktiviteter til vores sejlere.
Øst for storebælt lykkes det nu med Racing Fall camp - det første weekend i oktober i år. Tag
godt imod dette arrangement!! Egå sejlklub har også nævnt at der vil blive udbud op til 2 træningslejre i november samt at der er Århus mesterskab den sidste weekend i oktober.
Så sæsonen er ikke slut sammen med at træningen slutter i oktober i de fleste klubber. Hold
øje med kalender og hjemmesiden generelt samt de facebook grupper der bruges i LaserDanmark.
I sommers havde bestyrelsen spurgt Celine Carlsen om hun kunne tænke sig at stå for en Laser dag på sommer sejlerlejren på Oure. Celine er fantastisk dygtig til at fange de unge sejlere
på det niveau de er og kommunikerer rigtig godt med dem. Jeg har hørt nu fra to deltagere til
dette lejer at Laser dagen var helt fantastisk og i hvert fald én har allerede taget beslutningen
at vælge laser jollen (og er med til DM denne weekend).
Celine har valgt ikke hat have nogle officielle forpligtigelser indenfor Laser sejlads, men vi håber at hun også fremad har lyst at være med og meget gerne i større omfang end vi har set
det sidste års tid…
Mange tak til Celine.
Der har i år ikke været nogle internationale stævner i Danmark i Laser klassen, men til gengæld har mange sejlere benyttet lejligheden at sejle i det nære udland – specielt Kiel, hvor der
blev holdt mange stævner i foråret/sommer med store dansk deltagelse.
For 2017/2018 koordineres alt hen imod ISAF VM og vi er i kontakt med Sailing Århus om der
skal holdes f.eks. et Europacup stævne i Danmark i ét af årene.
Kontakten med de andre nordiske distrikter har vist stor tilslutning om at holde et Europacup
stævne i Danmark igen.
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Eurilca er ved at ændre Europacup stævne setuppet, men desværre er det ikke lykkedes
endnu at definere det endelige koncept. Bestyrelsen repræsenterer District Denmark og vi prøver både at øve indflydelse i EURILCA regi såvel sammen med vores nordiske naboer finde et
fælles fodslag for at kunne optræde med støre vægt i Europa. Men der er mange sten på vejen
og virkelig engagement savnes i mange distrikter.
Samarbejde
Kalender og planlægning er virkelig rykket i forgrunden nu, og samarbejdet med DS ser endelig ud af at bære frugter. Det er lykkedes bestyrelsen at komme i en konstruktiv dialog med
DS nu hvor vi har samme målsætning, nemlig at til gode se de forskellige niveauer i klasserne
bedste muligt at dele så meget information ud så tidligt som muligt og gøre det på en koordineret måde så at alle har mulighed for at planlægge.
Vi arbejder p.t. på kalenderen for 2017 – afstemt med DS og der vil være et møde senere i
september hvor vi forhåbentlig får de sidste detaljer på plads.
Frugterne skal forhåbentlig snart høstes, men vi må også erkende at sidste år rent praktisk
ikke førte til de ønskede resultater. Heldvis ser det lysere ud nu for fremtiden.
I løbet af vinteren havde vi udarbejdet en Almanak – en slags universel kalender uafhængig af
datoerne, der beskriver årets gang - for forskellige målgrupper i Laser jollen og også drøftet
den med DS. Den har ikke set dagens lys men vi er i Laser klassen vel forberedt at lade Almanak ideen indgå i forskellige sammenhænge og hvis ikke fra anden side publicere den indenfor
Laser klassen i løbet af næste vinter.
Der har været tiltag vedr. DS støtte ved f.eks. at have bane coaches ud til TORM stævnerne. Vi
har også fra bestyrelsens side lavet forslag om hvordan DS skulle prioritere træner support til
mesterskaber – delvis med succes, delvis uden.
Men det vigtige er at dialogen nu er kommet i gang.
Ingen glæder uden sorg: Det har vi også måtte sande i bestyrelsen.
I det forgangne år har planlægningen med DS været (igen) en udfordring – TORM stævner
blev ikke lagt fast i god tid (arrangørende manglede) så vi var ud fra LAD´s side ude at finde
både rangliste arrangører for DM (Horsens) og for vores sidste rangliste stævne i (Skælskør).
Resultatet af kommunikationen omkring WYSC udtagelsen var et stort kaos.
Vi blev fra LAD bestyrelse draget ind og bedt om råd – helt perfekt og tråd med de samarbejdsønsker vi har - (vi gav det råd at holde udtagelses stævnerne væk fra datoer, hvor der
er internationale mesterskaber) men DS formåede ikke at følge denne anbefaling (i første omgang) og reviderede deres første udmelding bare nogle dage senere. Det er naturligvis meget
uheldigt og kunne være undgået ved rettidig undersøgelse og planlægning (som vi allerede efterlyste fra LAD i foråret). Vi må se at hjælpe hinanden med at gøre dette bedre i 2017, idet
det hverken tjener klassen, sejlerne eller glæden i sejlsporten med den slags situationer, men i
stedet skaber usikkerhed og i værste fald splid mellem aktørerne…
Stævneserie i Danmark:
Bestyrelsen har i det forgangne år deltaget i Dansk Sejlunions initiativ at kortlægge behov og
ønsker fra klasserne til en ny stævneserie i Danmark, som skal efterfølge TORM serien. Der
blev både skriftligt sendt LAD´s forslag samt bestyrelsen deltog i 2 møder med DS.
Det endelige resultat/forslag foreligger ikke endnu, men jeg vil fortælle om nogle ideer under
eventuelt og høre om medlemmernes tanker desangående.
Ved sidste generalforsamling blev der rejst et ønske af sejlerne at arbejde med ”en bedre”
dømning på vand som var en af de punkter der indgå i forslagene.
Nyt talentkoncept:
Bestyrelsen deltager også i et nyt talentkoncept der skal bringe sejlklubberne, klasse organisationer og DS til at trække i den samme retning. Der er planlagt et opstartsmøde den 1. november.
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Bestyrelsen mener at Laser klassen allerede udfører mange af de tiltag, som DS ønsker at der
skal til for at talent konceptet bliver en helhed i SejlerDanmark.
Et forslag som vi ikke har gjort brug af, er at tilbyde klubtrænere til at deltage i klassernes
træningslejre/DS træningslejre for at videns overføre til en bredere gruppe trænere på klubniveau. Vi ser frem til udviklingen og diskussionerne i efterår og vinter 2016/17.
DM statutterne:
DM statutterne er der ikke sket mere ved siden sidste år. Det ser ud som om DS ikke prioriterer dette område, men der er flere klasser der ønsker at få dem revideret.
LAD joller til lån:
LAD har, som meddelt ved sidste års generalforsamling i vinterens løb købt to brugte laser joller, som er udrustet med både 4.7 or radial rig. Formålet er at give klubberne mulighed for at
tilbyde en jolle til en lokal sejler i en periode på et ½ år.
LAD stiller jollen til rådighed og har den forsikret. Vi har fået noget support fra Dinghyshop og
håber på at også andre interessenter vil hjælpe med at supportere dette koncept.
Der er indgået en aftale med DS om at klubben kan rekvirere en træner til en introduktions aften og DS betaler denne træner. Der ville være op til 4 gange DS skal betale for sådant en intro aften.
Det første halve år har jollerne været i Frederiksværk og i Fredericia og er nu her efter sommer flyttet til Thisted og Thurø. Der er flere klubber der står på venteliste og vil her i efterår
evaluerer (med klubberne) hvad der gik godt og hvad der kan forbedres.
ISAF VM 2018
Det er det næste helt store event i Danmark. Alle olympiske bådklasser vil deltage der og 50%
af alle nationspladser til den kommende OL i Japan vil blive fordelt til dette stævne.
Alle sejlere i olympiske bådklasser skal indstille sig på at udnytte denne enestående chance at
sejle et VM i hjemmelige farvande.
Til alle dem der ikke sejler: Der er brug for alle hænder til at forberede og afvikle så stort
event i Danmark. I Laser klassen har vi enestående erfaring og evner i alle de områder der er
brug for både på lands og til vands. Reserver allerede nu dagene fra den 30 juli til 12 august
2018.
Der vil være et prøve event i 2017 allerede. Der skal koncepterne afprøves så alt bliver perfekt
til 2018. Prøve eventen finder sted fra den 7-13 august 2017.
Aktiv opbakning fra sejlerne og deres bagland til disse events vil virkelig kunne sætte Laser
jollen på landkortet i Danmark.
Vi er godt på vej – lad os samme følge den kurs vi har fundet nu og gøre Laser klassen i Danmark til den fortrukne jolleklasse for både unge og (lidt) ældre.
Resultater:
Mange har ydet rigtig meget i år – på lands og på vands, som sejler, træner, forældre eller andre supportere.
Mange ting skulle prioriteres for at give sejlerne de muligheder de har fået. Der blev vundet
mange sejre og nogle gange medaljer i stævner og mesterskaber og OL.
Men de vigtigste sejre er alle de personlige sejre I alle sammen har vundet i år. Dem kan I
være stolte af.
En stor tak til Jer alle – vi ser frem til mange gode stunder sammen med Jer i Laser klassen i
det næste år.
Dette var bestyrelsens beretning for det forløbne år – med mindre I har spørgsmål eller
kommentarer.
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Referat fra Generalforsamlingen lørdag den 03.09.2016

Bilag 2 – Bestyrelsens forslag til punkt 5
Sammenlægning af European Youth Radial og U21 EM til et stævne
Baggrund: Der er mange internationale stævner i stævne kalenderen, de fylder stort set hele
kalenderen i lange perioder af året. Sammen med andre store stævner som Kieler Woche, Europacups etc bliver stævne kalenderen meget fyldt og betyder at nationale stævner i mange
tilfælde ikke prioriteres af sejlere der også sejler internationalt.
Mange sejlere i aldersklassen fra 16-19 deltager i begge stævner.
Det vil også tilgodese afsætning at ressourcer/turer fra deltagerne og eventuel DS support og
samle den danske indsats.
Stævnet ville også blive mere interessant for organiserede klubber idet flere sejlere vil registrere sig til et stævne (mindre økonomiske risiko.)
Sammenlægningen af de to stævner kan foregå på følgende måde. Ved først given lejlighed
(2019) holdes kun ét stævne som rummer hele alders klassen omfattet af de to nuværende
stævner samt resultat beregning forbliver uændret i forhold til aldersklasser.
Det betyder at det nye stævne tilbyder sejlads i
Radial kvinder (U21) (priser/mesterskaber til U17, U19 og U21)
Radial mænd (U19) (priser/mesterskaber til U17 og U19)
Standard mænd (U21) (priser/mesterskaber til U19 og U21)
Det forslås også at pålægge bestyrelsen at drøfte det samme koncept (ét stævne i stedet for
to for sejlere i Radial/Standard under 21) til ILCA for at samle VM på samme måde.

Forslag at afskaffe medlemskort fra ILCA
Baggrund: Fysiske medlemskort tilhører det forgående århundrede. I det 21 århundrede er
flere og flere processerne digitaliseret.
Fysiske medlemskort indebærer et stort administrativt arbejde fra både ILCA/EURILCA så vel
specielt fra distrikterne omkring prægning og fordeling af disse.
Bar i Danmark vil en post fordeling af disse medlemskort koste omkring 1000 kroner som er
næsten 5% af det samle budget.
Derudover er der ingen stævner hverken nationalt eller internationalt der spørger efter disse
medlemskort, hvis registreringen af medlemmet er foretaget elektronisk i de allerede eksisterende systemer (Europacup medlemsregistrering i forbindelse med tilmelding til et Europacup
stævne).
Der forslås at medlemskort afskaffes. Distrikternes medlemmer defineres i forvejen via deres
medlemskab i distriktet (betalt kontingent) og ikke via eventuelle medlemskort som kun er udstedt på baggrund af dette betalt kontingent. Til mesterskaber i ILCA/EURILCA skal distriktet i
forvejen ranke og bekræfte medlemskabet. Worldcups er forbehold 40 sejlere der er medlemmer i deres forbund.
Eneste stævne serie der spørger efter medlemskort er Europacup, som også har et elektronisk
medlems beskæftigelses system.
Der forslås til EURILCA´s general forsamling at medlemskabet afskaffes fra 2017 eller tidligst
derefter og distrikt ansvarlige skal registrere deres medlemmer via Europacup siden.
Det opfordres derudover at notifications sendes fra dette system, hvis en ny sejler registrerer
sig til et Europacup stævne (ligesom ved mesterskaber)
Derudover skal EUILCAS bestyrelse komme med et forslag der skal præsenteres til EAGM (generalforsamling i EURILCA) 2018, hvordan EURILCAS Europacup tilmeldingssystem og tilmeldingssystemet til mesterskaberne kan samles i ét system.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for regnskabsåret for Laser Association Denmark.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling ved regnskabsårets afslutning, samt resultatet
af foreningens aktiviteter i regnskabsåret.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 1. august 2016

Bestyrelse

___________________________
Michael Faubel
Formand

___________________________
Paul Topsøe-Jensen
Kasserer

___________________________
Lars Aamann Jessen
Bestyrelsesmedlem

___________________________
Jane Walsøe
Bestyrelsesmedlem

___________________________
Michael Hansen
Laser Standard

___________________________
Anne-Marie Rindom
Laser Radial

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 3. september 2016

___________________________
Dirigent
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Revision af regnskabet
Jeg har revideret årsregnskabet for Laser Association Denmark for regnskabsåret. Revisionen
har ikke givet anledning til at anføre bemærkninger.

____________________________ den _____________________

______________________________________________________
Christian Saabye Simonsen
Generalforsamlingsvalgt revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Indtægter
Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse.
Administrationsomkostninger
Laser Association Denmark er jævnfør vedtægterne tilsluttet International aser Class Accociation.
Finansieringsomkostninger
Finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelse med de til regnskabsåret svarende
beløb.
Afskrivninger
Hvert regnskabsår afskrives 20% af anskaffelsesværdien for foreningens laserjoller, således at
en jolle er helt afskrevet efter 5 år.
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Resultatopgørelse for perioden

01.08.2015 til 31.07.2016
Tal fra
2014-15

Budget for

20.250
0

23.000
0

20.250

23.000

474,00
386,32
1.418,48
9.035,00
168,00

977
644
1.848
4.500
986

500
1.500
3.000
10.000
500

2.990,75
660,00
5.177,50
9.200,00

2.546
1.175

3.500
3.000
6.000
9.200

29.510,05

12.675

37.200

-5.660,05

7.575

-14.250

0
106.220
106.220

0
27.473
60.372
87.845

98.645
7.575

102.095
-14.250

106.220

87.845

Indtægter
Kontingenter
Andre indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Bankgebyrer
Møder, gaver og lign.
Lasers Corner
Aktiviteter
Porto, kontor & Website
Kontingent ILCA
Præmier/gravering
Drift af laserjoller
Afskrivninger
Udgifter i alt

23.850,00
0,00
23.850,00

Årets resultat

2016-17

Status pr. 31.07.2016
Aktiver
Kassebeholdning
Laserjoller
Bankindestående
Aktiver i alt

0,00
36.673,00
65.421,60
102.094,60

Passiver
Egenkapital
Primo
Årets resultat
Skyldig træning i Oure
Passiver i alt

1. august 2016

106.219,65
-5.660,05
1.535,00
102.094,60
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