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LAD - Generalforsamling
Sted

Skælskør Sejlklub

Tidspunkt

Lørdag den 28. september 2019 kl. 19:30-21:00

Deltagere fra
bestyrelsen

Michael Faubel
Per Hjøllund Spodsberg
Christian Guldberg Rost
Thomas Høeg
Johan Schubert

Fraværende

Tina Winkler
Peter Krabbe-Christensen

Referent

Per Hjøllund Spodsberg

Referat til

Alle medlemmer i LAD

Dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

4.

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

5.

Behandling af indkomne forslag.

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
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Referat
1.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Klaus Schubert som dirigent, og han blev valgt.
Bestyrelsen foreslog Per H Spodsberg som referent, og han blev valgt.

2.

Formandens beretning for det forløbne år.
Michael Faubel fremlagde beretningen. Den findes som bilag 1 efter referatet.
Der var ikke yderligere kommentarer, og beretningen blev godkendt.

3.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
Per Hjøllund Spodsberg fremlagte årsrapporten. Den findes som bilag 2 efter referatet.
Rapporten blev godkendt uden kommentarer.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
Per Hjøllund Spodsberg fremlagte budgettet, som fremgår af årsrapporten.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Medlemsbidrag fastholdes på 450 kroner/år.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

6.

Valg af formand (i lige år)
Intet valg i år.

7.

Valg af kasserer (i ulige år)
Tina Winkler blev genvalgt til 2 år mere som kasserer

8.

Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
Bestyrelsen foreslog genvalg af Christian Guldberg Rost for Laser Standard, og Nikolaj
Borch blev valgt som repræsentant for Radial.
De blev begge valgt.

9.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
Thomas Høeg og Per H Spodsberg var alle villige til at tage et år mere, og de blev begge
genvalgt. Som erstatning for Peter Krabbe-Christensen som trækker sig, foreslog bestyrelsen Charlotte Lejbølle, og hun sagde ja til tilbuddet.

10. Valg af revisor (hvert år)
Lars Strange Hansen blev valgt til revisor for det kommende år.
11. Eventuelt
- Opfordring til at gøre mere reklame for Laser Corner, så det bliver mere synligt for ikkelasersejlere. Vi må gerne gøre mere for at signalere til andre sejlere, at det er hyggeligt
og socialt at sejle laserjolle.
- Opfordring til sælgere af brugte sejl, om at ændre sejlnummer inden det sælges. Primært for at undgå at identiske sejlnumre er til stede ved samme kapsejladser. Det letteste ville være altid at bruge et sejlnummer der passer til jollen, men ellers kan man ændre ét eller to tal i sejlnummeret.
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Christian Rost spurgte de tilstedeværende sejlere, om der er interesse for en lænselejr i
DK. Det var der, så det er én af de træningsaktiviterer bestyrelsen bør arbejde med for
den kommende sæson.
Der kom øvrige tiltag vedr lejre som:
 Bedre timing af tidspunkter for lejre, så det ikke kolliderer med eksamener, udenlandske stævner osv.
 Mere vægt på sociale aktiviteter især for 4.7 sejlere. Det kunne f.eks. være bagning, som tidligere har været gennemført med succes i Egå.
 Vindspringstræning på f.eks. Roskilde Fjord.
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

Klaus Schubert

Dirigent
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Bilag 1 – Formandens beretning for 2018/19
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 har igen været et travlt år.
Vi har holdt 10 planlagte bestyrelse møder, nogle fysiske og de fleste via skype – derudover en
række møder med DS (sportsklubber, talentnetværk og landshold).
Vi vedligeholder referater af møder og andre vigtige dokumenter i vores dokument arkiv til
fremtidige bestyrelser og senere dokumentation.
Til nye sejlere kan jeg lige kort nævne, hvad vi i bestyrelsen tager os af












Klubjolle koordinering, kontrakter
Finde nye joller og grej
Møder med forskellige institutioner som DS, ILCA, Eurilca etc.
Hjemmeside, opslag på facebook
Økonomistyring
DS tilskud og styring/uddeling og ansøgning af denne
Lasers corner til stævner
Vidensdeling – nye sejlere i klubber etc.
Kalender planlægning med DS og landsholdssejlere
Vintertræning kalender
Ranking af sejlere til mesterskaber

Vi tilstræber i bestyrelsen at have alsidighed og forskellige meninger repræsenteret både på
køn og geografisk tilhørsforhold.
Medlemmer
Medlemsantal er stabilt omkring 46-48 medlemmer. Desværre er stort set ingen master sejlere
mere aktiv ved stævner, hvor vi de foregående år havde en lille gruppe på 5-7 sejlere, der
deltog regelmæssigt i stævner.
Den næste generation af 4.7 sejlere har været i gang siden sidste efterår, og har gjort stort
fremskridt i laser jollen i 2019.
Det er vigtigt hele tiden at sikre, at der kommer nye 4.7 sejlere til. Forældre til eksisterende
laser sejlere og naturligvis sejlere selv kan gøre en forskel ved at påvirke holdning til laser sejlads i deres hjemklub og lade yngre sejlere prøve Laser jollen. Alle er altid vedkommen til at
søge råd om jollen ved at kontakte bestyrelsen og det skal klubbens trænere og forældre bare
vide.
30 sejlere til vores DM på tværs af de forskellige rig typer er ikke godt nok, der er mange sejlere derude, og de skal motiveres også at deltage i stævnerne.
Vintertræningen og træningslejre er en oplagt mulighed for at komme ind i fællesskabet.
I uge 42 i sidste år var vi meget aktive ved Oure lejren (første del til Zoom og 4.7 sejlerne og
det styrker kendskabet til jollen. Også i år vil Andreas Krabbe være træner til denne lejr. Der
er tilmeldt omkring 8 eksisterende 4.7 sejlere samt en gruppe optimist sejlere og zoom8 sejlere der skal skifte jolle og skal prøve laser jollen.
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Aktiviteter:
Der blev holdt forskellige træningssamlinger sidste efteråret og et i foråret. Desværre gik vores
planlagte lejr i Holbæk i vasken på grund af manglende deltagelse af sejlerne. Vi kommer tilbage til dette under eventuelt, hvor vi ønsker at diskutere, hvordan sejlerne gerne ser bestyrelsen agerer, og hvordan de ser deres egen rolle til træningslejr.
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 sejladsen.
Vi fortsætter og vil motivere endnu flere klubber til at tilbyde aktiviteter til vores sejlere.
Vintertræningen starter efter Århus mesterskaberne (sidste weekend i oktober) med to lejre i
Egå. Klubber er meget velkommen til at byde ind, men det er desværre mere et opsøgende
arbejde til bestyrelsen at finde ud af hvilke klubber der tilbyder hvad. Sejlerne kan hjælpe med
at sende information om vinteraktiviteter til bestyrelsen så det kan offentliggøres.
Husk at et trænings weekend giver lige så mange timer på vandet end 2-3 ugers træning med
to træningsaftener.
Så sæsonen er ikke slut sammen med at træningen i løbet at ugen slutter i oktober i de fleste
klubber. Hold øje med kalender og hjemmesiden generelt samt de facebook grupper der bruges i Laser Danmark, som er den side som nu er tilknyttet LAD.
Det er ikke lykkedes i 2019 at finde gennemgående trænere til specielt 4.7 og radialgruppen
ligesom vi har haft det tidligere. Vi stod endda i en situation at vi ikke kunne finde en træner/coach til YES i Kiel og måtte bede en forælder om at hjælpe til inklusive en klub som stillede en rib til rådighed.
Jeg anser det ikke som tilfredsstillende, at vi har så mange erfarne laser sejlere og ingen
kan/vil stille op. Jeg håber, at det var en specielt tilfælde som ikke gentager sig, men vi må
erkende at det at finde en gennemgående person(er) ikke er ligetil.
Sejlerne har deltaget i mange stævner i det nære udland fra Grækenland til Kiel, men også
længere væk.
Vi har i flere år prøvet at motivere klubber i Danmark til at tage en Europacup, men det er ikke
lykkedes endnu.
Klubberne er ikke gearet til at forpligte sig inden juni i et år til at holde et stævne det efterfølgende år, som er et krav af ILCA.
Vi har alle sammen glæde af at både worldsailing, ILCA og EURILCA er blevet meget bedre til
at planlægge og kommunikere mesterskaber.
Jeg vil lige kort nævne konflikterne mellem Laserperformance og ILCA som nogen sikkert har
fulgt med i.
Samarbejde
Vi havde igen lavet en udvidet kalender i 2019. Vi tror at mange sejlere er glæde for denne
service, men det kræver også noget engagement fra jeres side.
Vi bemærker, at det lykkedes for nogle sejlere at planlægge deres sæson så de kan lave aftaler om e.g. transport, overnatning, træner som gruppe. Dette er stærkt anbefalet idet DS så
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også har bedre mulighed for at planlægge. Det sker dog også stadigvæk, at der er enkelte sejlere der finder meget sent ud at de vil komme ud på vandet til et stævne. Det påvirker hele
holdet der tager afsted og dette skal helst ikke ske, idet det påvirker sammenhold i gruppen.
Vi vil også lave en kalender igen i 2020 (første version er klar allerede)
Samarbejde med DS er stadigvæk rigtig god og vi takker fra bestyrelsens side alle fra DS der
hjælper til at gøre laser sejlads muligt/attraktiv.
Talentnetværket fra DS er gået lidt i stå må vi erkende.
Igen i år har LAD søgt DS om tilskud til forskellige forløb og vi fik bevilliget beløb til både 4.7,
U19, U21. Vi arbejder tæt sammen med DS hvad og hvordan vi skal/må bruge støtte beløbet.
Generelt er 4.7 gruppen LAD´s ansvar mens DS talentudvikleren tager sig af U19 og U21
gruppen med henblik til den koordinerende indsats.
Tilskuddene kan udbetales som tilskud til nogle udvalgte stævner, men specielt også til forberedelsen som træningslejre etc.
En af vores svage punkter i laser klassen er vidensniveauet hos klubtrænere. I det klubtræningen er basis for den daglige træning er det vigtigt at klubtrænerne har et vist kendskab til laser jollen og hvordan den skal sejles.
DM statutterne:
DS DM-statutterne er revideret her i foråret og nu godt kørt ind. Se selv, hvordan de er sat op.
Vi vil i den kommende til udarbejde forslag til ændringer for LAD´s DM-statutter, idet de ikke
matcher med de nye DS-statutter på forskellige punkter. Ændringerne skal vedtages på en
generalforsamling.
Vi vil igen i år ikke kunne få en DS- Danmarksmester for Damer radial som kræver 5 kvindelige radial sejlere.
LAD joller til lån:
Vi har solgt 2 af de ældre joller til Holbæk sejlklub som har større laser tilslutning i disse år og
købt to nye joller. Der har specielt været indtægt på de solgte joller, idet de var langt nedskrevet i regnskabet.
Jollerne har været i Fredericia, Vejle, Middelfart og Grenå og lige nu er de i Thurø/Middelfart og
Vejle.
Vi føler at klubjollerne gøre det nemmere for klubber og nye sejlere at ”smage” på jollen og
dermed muliggøre rekruttering af nye laser sejlere.
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.
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Men de vigtigste sejre er alle de personlige sejre I alle sammen har vundet i år. Dem kan I
være stolte af.
Husk også at Laser klassen er nok den hårdeste jolleklasse i verdenen. Der ingen andre klasse
hvor der så mange sejlere på højeste niveau.
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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Stensballe Strandvej 64
8700 Horsens

Årsrapport for 2018/2019
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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.
Middelfart, den 16. august 2019
Bestyrelse

___________________________
Johan Schubert
Årsrapporten vil blive fremlagt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. september
2019.

___________________________
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.
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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 Laser Class Association.
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

01.08.2018 til 31.07.2019

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

Tal fra
2017-18

Budget for
2019-20

20.925,00
53.964,00
74.889,00

21.375
2.943
24.318

23.000
5.000
28.000

36.267,13

662
4.999
653
9.863
228
3.108
1.670
3.130
14.200
38.513

400
1.500
3.500
12.000
300
3.500
3.500
10.000
9.200
43.900

38.621,87

-14.195

-15.900

829,91
88
3.398,53
-13.841,80
428,00
3.007,73
1.621,25
26.535,51
14.200,00

Årets resultat

Status pr. 31.07.2019
Aktiver
Kassebeholdning
Laserjoller
Bankindestående
Aktiver i alt

0,00
50.537,00
78.343,15
128.880,15

0
51.273
38.985
90.258

0
41.337
71.643
112.980

Passiver
Egenkapital
Primo
Årets resultat
Passiver i alt

90.258,28
38.621,87
128.880,15

104.453
-14.195
90.258

128.880
-15.900
112.980

