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Dansk Accent26 Klub 
12. januar 2017 
 
Kære medlemmer    
Bestyrelsen sender hermed indkaldelsen til generalforsamlingen, den er tidligere annonceret i 
decembernummeret af klubbladet, samt på klubbens facebook profil. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at annoncere, hvem der holder årets gæsteoplæg, samt 
præsentere to indkomne ændrings forslag til klubbens vedtægter. 
For en god orden skyld, kan vi oplyse, at flytningen af generalforsamlingen fra Roskilde til Sundby er 
sket pga., at Roskilde Sejlklub har udlejet deres klubhus til barnedåb med det resultat, at vi måtte 
flytte. 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Accent 26 klub 
Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes søndag den 5. februar 2017 kl. 1100 i Sundby 
Sejlforenings lokaler på Sundby Havn. 
 
Dagsorden er følgende: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af regnskabet 
4. Fastsættelse af kontingent for 2017 
5. Valg af bestyrelse i rækkefølge 

Formand, Næstformand, Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer 
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6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Indkomne forslag 
8. evt. 

	

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punktet ”indkomne forslag”, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og videresendes til 
medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Gæsteoplæg. Vi er så heldige at Sofus Pedersen fra Onesails, kommer og fortæller om 
materialer, design, trim og ikke mindst ”Kan man droppe forreste undervant på Accenten – for at få en 
mere effektiv fok?”, uha, uha det rejser måske en række spørgsmål - hvad vil det betyde for 
sallingshorns vinkel etc  
Det vil forhåbentlig skaffe mange til huse – det bliver spændende. 
Klubben vil som sædvanlig være vært ved smørrebrød samt lidt drikkelse. 
For at kontingentpengene ikke skal gå op i madspild, bedes I tilmelde jer hos  
formand Leif Andersen. Det kan I gøre ved at sende en mail til lis.leif@gmail.com, eller sende en SMS 
40137408 . 
 

Bestyrelsen har besluttet, at hvert medlem som møder frem til 
generalforsamlingen, vil få udleveret en klubkasket 
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I henhold til klubbens vedtægter §5 stk. 7  
Indkomne forslag. 
Foreslår	bestyrelsen	følgende:	

Nuværende	tekst	 Ændres	til	 Motivering	
§1	Klubbens	navn:	
	
Klubbens	navn	er	Dansk	
Accent	Klub	
	

§1	Klubbens	navn:	
	
Klubbens	navn	er	Dansk	
Accent	26	Klub	

I	daglig	tale	bruger	langt	de	fleste	at	benævne	klubben	med	
betegnelsen	26	ikke	mindst	skriftligt,	eks.	i	vores	blad,	facebook	
etc,	så	for	at	bringe	overensstemmelse	mellem	daglig	praksis	og	
vedtægterne	foreslås	denne	ændring.	

§5Ordinær	
generalforsamling:	
	
Afholdes	en	gang	årligt	i	
februar	måned	og	indkaldes	
skriftligt	af	bestyrelsen	med	
mindst	21	dages	varsel.	
	
	

§5Ordinær	
generalforsamling:	
	
Afholdes	én	gang	årligt	
inden	udgangen	af	marts	
måned	og	
indkaldes	skriftligt	med	
mindst	21	dages	varsel.	
Indkaldelsen	kan	ske	ved	
annoncering	i	Accent	26	
Klubbens	blad,	ved	
elektronisk	post	(e-mail	
eller	sms)	og	annonceres	
på	klubbens	hjemmeside.	
	

Da	klubben	har	medlemmer	over	hele	landet	er	både	uge	7	og	
uge	8	for	mange	optaget	af	vinterferie	etc.	Da	begge	uger	ligger	i	
februar	måned,	er	det	til	tider	vanskeligt	at	finde	en	dato.	Så	
bestyrelsen	foreslår	at	”rykke”	året	fra	marts	til	marts	og	i	
fremtiden	placere	generalforsamlingen	i	marts.	
Det	er	flere	år	siden	at	bestyrelsen	stoppede	med	at	sende	
indkaldelse	til	generalforsamlingen	pr.	post,	alene	pga.	prisen.	
For	at	bringe	en	entydighed	ind	i	§5	foreslås	det,	at	det	i	
vedtægterne	fremgår,	hvad	der	i	praksis	sker.	
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Bestyrelsens beretning for klubbens aktiviteter i 2016 
Er klubbens formulerede ambitionsniveau for 2016 nået? Det vil vi se nærmere på i det efterfølgende. 

Samtidig vil bestyrelsen lufte de planer, som for nuværende er lagt for 2017 
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Status 2015 Ambition 2016 Resultat 2016 Mål for 2017 
Medlemssituationen 
 
I 2015 er medlemstallet 
øget fra de 37 både til 
46 både samt 3 gaste- 
medlemmer i alt 49 
medlemmer. 
 
Årets mål er næsten 
opfyldt på antallet af 
både, men antallet af 
gaste- medlemmer er 
stadig for lavt. 
 

Medlemssituationen: 
 

1. Minimum en gast fra 
hver medlemsbåd som 
medlem. 
 

2. På sigt nå de 60 
medlemsbåde som den 
nye 2020 plan☺ 
indeholder. 

 
3. Som nyt mål vil vi 

forsøge at øge antallet 
af medlemmer fra den 
svenske østkyst fra pt. 1 
medlem til 10 
medlemmer. 

 

Medlemssituationen: 
 
I 2016 er medlemstallet 
øget fra de 49 både til 
57 både samt 4 gaste- 
medlemmer i alt 61 
medlemmer. 
 
Årets ambition er næsten 
opfyldt på antallet af både, 
men antallet af gaste- 
medlemmer er stadig for 
lavt. 
 
 

Medlemssituationen: 
 

1. Bestyrelsen vil styrke en 
særlig indsats for at 
fastholde vores 
nuværende medlemmer.  
Det er jer medlemmer 
som i hverdage, er de 
bedste ambassadører for 
klubben. 
 

2. Bestyrelsen mål er at 
øge medlemstallet ikke 
mindst er der mange 
som importerer Accenter 
fra Sverige. Så vi sætter 
målet til 65 Accenter. 

3. For at styrke 
fællesskabet omkring 
klubben vil ambitionen 
om flere 
gastemedlemmer stadig 
være et område vi vil 
prioriterer højt. 
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Status 2015 Ambition 2016 Resultat 2016 Mål for 2017 

Klubbens hjemmeside: 
Her er vi ikke helt i mål, 
men det går fremad. 
”Den tekniske brevkasse” 
kører godt. 
Medlemmer som har 
spurgt efter svar er blevet 
hjulpet, eller ledt videre 
efter søgen på svar. 

 
Der har generelt været 
mere kontakt mellem 
bestyrelse og 
medlemmer, end vi har 
set det foregående år. 
Men det kan blive bedre. 

 
Der har i perioden været 
et gennemsnit på 200 
besøgende om måneden 
på hjemmesiden. 
 
 

Klubbens hjemmeside: 
Bestyrelsen beslutter at 
fastholde ambition og mål 
uforandret for 2016. 

 
Målene er: 
 

1. At skabe fælles 
oplevelser. 

2. At arbejde på at gøre 
hjemmesiden mere 
brugervenlig (færre 
klik). 

3 Blive skarpere på, hvad 
hjemmesiden skal 
bruges til. 

4 Som minimum fastholde 
besøgstallet. 

5 At motivere flere til at 
sende billeder etc. til 
hjemmesiden. Både 
billeder af fiduser og 
reparationen og 
sejlerbilleder. 

 

Klubbens hjemmeside: 
Her er vi ikke i mål.  
 
”Den tekniske brevkasse” 
virker for mange 
medlemmer stadig tung og 
besværlig.  
 
Overordnet har Facebook 
profilen vedr. teknik 
overtaget noget af 
hjemmesidens rolle. 
 
Der efterspørges en mulig 
gentænkning  af 
hjemmesiden. 

 
 
 

Klubbens hjemmeside: 
 
Målene er:  
 

1. En kritisk gennemgang 
af funktionaliteten på 
hjemmesiden. 

2. At arbejde på at gøre 
hjemmesiden mere 
brugervenlig (færre 
klik). 

3. Blive skarpere på, hvad 
hjemmesiden skal 
bruges til. 
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Status 2015 Ambition 2016 Resultat 2016 Mål for 2017 
Arrangementer: 
 

• Træf i Jyllinge 
• Gennemført med 6 

deltagere 
 

• SRPI med 4 
deltagere 

 
 

• Træf i Dragør aflyst, 

 

Arrangementer: 
 
Træffet i Jyllinge fastholdes 
(17 juni) er det i år vi når 10 
både? 
 
Deltagelse i SRPI 
fastholdes (18-19 juni) 
 
Træf på Hven eller i 
Lomma (Sverige). 

Dato meldes ud 
senere. 

Begge arrangementer er 
efterhånden faste punkter 
på sommerens ”skal 
deltage”.  
Arrangementerne udvides 
med et træf i 
Øresundsregionen, Dette 
forsøg skulle gerne 
resulterer i kontakt til flere 
svenske Accent sejlere. 
(Arrangeres sammen med 
Accent sejlere fra Lomma. 

Arrangementer: 
 
Jyllinge det blev ikke til 10 
deltagere, men i stedet 
”kun” det halve nemlig 5 
Accenter. Men meget 
hyggeligt med gode 
snakke. 
 
SRPI det blev til deltagelse 
af 4 Accenter i usædvanligt 
hårdt vejr.-)) 
 
Træf på Hven eller Lomma 
blev konverteret til Dragør, 
med 5 Accenter.  
Meget hyggeligt i et dejligt 
miljø. 
 

- 	

Arrangementer: 
 

1. Træffet i Jyllinge flyttes 
til Roskilde. 	
15-16 juni.	

2. SRPI 16-17 juni 
3. Eskadresejlads fra 

Roskilde til Orø  
15-16 juni. 

4. Træf i Sundby  
29-30 juli. 

5. Arbejde på tiltag som 
skal understøtte et eller 
flere arrangementer 
gennem klubbens lokale 
kontaktpersoner. 
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Status 2015 Ambition 2016 Resultat 2016 Ambition for 2017 

Sociale medier: 
 
Profilen har udviklet sig fra 
101 til 132 unikke personer. 
Fordelt med DK 110, D 7, 
S 4 NL 3 og 12 andre 
lande. 
 
Hvis man ser på hvad disse 
unikke personer genererer 
af klik på facebook viser 
der sig et helt andet billede: 
Normalt bliver opslagene 
set af mellem 800 og 1000 
personer, hver gang. 
 
Som eksempel: 
DK 101 til  441 Personer 
D           til 170        ” 
S           til  48         ” 
N           til  34         ” 
NL         til  26         ” 
 
 
 

Sociale medier: 
 
Her er ikke så meget at 
sige, andet end at 
fortsætte arbejdet fra 
2015.: 
 
Der er ingen tvivl om at 
facebook er et stort 
aktiv i forbindelse med 
at rekrutterer nye 
medlemmer til klubben. 
 
Nye medlemmer siger 
at de typisk har fundet 
os på facebook eller på 
klubbens hjemmesiden. 
 
 

Sociale medier: 
 
Det ser ud til at facebook 
er inde i en passende 
udvikling. Der har i  
perioder været op til 1000 
personer, som på 
forskellige måder har 
været inde på profilen. 
 
Facebook er sammen med 
hjemmesiden, stadig 
meget vigtige elementer i 
at gøre klubben kendt og 
på den måde medvirke til, 
at vi får nye medlemmer.  
Pt har profilen 156 følgere. 

Sociale medier: 
 
Bestyrelsen fortsætter med stor 
opmærksomhed på facebook og 
evt. andre muligheder på nettet 
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Status 2015 Ambition 2016 Resultat 2016 Ambition for 2017 

Klubbladet: 
 
Dette mål er ikke nået, der 
er udsendt et forårs og et 
efterårs-blad. 
 
På trods af dette, mener 
bestyrelsen at bladet er i en 
god udvikling. Dette 
skyldes ikke mindst 
efterårsnummeret som 
endte på 40 sider med 
fremragende artikler fra 5 
medlemmer. 
Redaktionen er udvidet så 
den nu består af Palli og 
Leif. 
Bladet udsendes nu 
elektronisk, der kan siges 
både for og imod, men 
klubben sparer efterhånden 
et astronomisk beløb på 
porto. 
 

	

Klubbladet: 
 
Mål: 
At den store succes 
med artikler fra 
medlemmerne skal 
fastholdes, så vi vil 
forsøge at få 2 – 3 
artikler med i hvert 
nummer. Artiklerne kan 
være både tur eller 
teknik. 
 
At fastholde klubbladet 
som en af nøglestenene 
i klubbens liv og 
udvikling. 
 
At vi får en artikel i 
bladet fra en af vore 
svenske venner 
 
At der minimum 
udkommer 2 numre, 
men vi vil forsøge at nå 
3. 
 

Klubbladet: 
 
Vi har ikke nået målet med 
3 blade. Men der er stadig 
stor velvilje fra 
medlemmernes side til at 
leverer materiale til bladet. 
 
Det er forsøgt at få mere 
teknik ind i bladet. 
 
 
 
Det mener bestyrelsen er 
lykkedes. 
 
 
Mats Caselid har leveret 
en meget fin artikel om 
motoren. Artiklen 
fortsætter i næste 
nummer. 
 
Det blev til 2 numre☺ 

Klubbladet: 
 

1. Der er stor tilfredshed med 
klubbladets kvalitet. 
Den (kvaliteten)  skal 
naturligvis fastholdes. 

 
Der er en overvejende stemning 
for at 2 numre er ok. Hvad siger 
generalforsamlingen? 
Især når det ses i sammenhæng 
med den store aktivitet som er på 
facebook`s 2 platforme. Den åbne 
samt den lukkede (kæmpe 
succes), som kun er for 
medlemmer af klubben og alene 
(mest) en teknisk ”brevkasse”. 
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Ny strategisk Ambition 2016 Resultat 2016 Ambition for 2017 
Organisatorisk udvikling: 
For at undgå at klubben alene bliver et ”Københavner 
anliggende”, er det vigtigt at klubben får flere medlemmer 
over hele landet og alle medlemmer skal opleve: 

" Initiativer til aktiviteter som ligger så lokalt placeret, 
at alle medlemmer føler og oplever klubbens 
tilstedeværelse i lokalområdet. 

" At der lokalt bliver ”spottet” og taget kontakt med 
Accenter, som ikke er medlemmer for at motivere til 
medlemskab. 

" For	at	opfylde	dette	formål	tages	initiativ	til: 

At der blandt eksisterende medlemmer etableres et antal 
kontaktpersoner efter følgende geografiske inddeling. Kan 
ændres, hvis der er en mere hensigtsmæssig idé. 

" En i Nordjylland incl. Limfjorden og Læsø. 
" En i Vestjylland Ringkøbing Fjord. 
" En i Østjylland fra Århus til grænsen. 
" En på Fyn og Storebælt 
" En i Roskilde Fjord og Isefjorden 
" En i Øresund, Hvidovre til Gilleleje og Bornholm incl. 

den svenske vestkyst (Malmø, Lomma, Rå mv.) 
" En på resten af Sjælland fra Køge over Stege til 

Nakskov. 

Organisatorisk udvikling: 
Denne ambition er kun delvis 
lykkedes. Netværket med 
kontaktpersoner er næsten 
etableret. Der mangler stadig 
en person på Sydsjælland. 
 
Vi har fra bestyrelsen ikke 
været gode nok til at ”fodre” 
kontaktpersonerne med 
ideer etc. som kunne være 
en hjælp i det daglige 
arbejde. 
 
 
 
 
 
 

Organisatorisk udvikling: 
Mål: 

1. Skabe mere 
kontinuerlig kontakt til 
kontaktpersonerne.	

2. Etablere en dialog 
som skal synliggøre, 
hvad/hvilke ønsker 
behov kunne der 
være lokalt.	
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Generelt er vi i bestyrelsen meget tilfreds med 2016.  Der har været en vilje til at prøve nyt, samt ikke mindst 
eksperimentet med igen at samle nogle både til sejlads og hygge. Har året så været det vendepunkt, som vi 
håbede på, da vi sidste år udstak nogle pejlemærker for bestyrelsens arbejde og dermed for klubbens 
udvikling. 
 
Når vi kigger på, hvor vi kan sætte flueben i forhold til ambitionen for 2016 vil det se sådan ud: 

 
# Der er gennemført et træf Jyllinge. (6 både) 
# Der er gennemført træf i Sundby (5 både) 
# Der er etableret kontaktpersoner rundt i landet. 
# Der er gennemført en kapsejladssejlads (3 kap. og1 på tur SRPI) 
# Der er kommet 11 nye både som medlemmer, så vi nu er 57 Accenter + 4 ejer/gaste medlemmer i alt 

61. 
# Klubbladet er inde i en fortsat god udvikling, og medlemmerne tager ansvar ved at leverer artikler etc. 
# Klubben er blevet meget mere synlig, vi bliver fortsat fulgt på Facebook i Danmark, Norge, Sverige,  

England, Holland. Tyskland og USA. Tendensen er stigende både i” følgere” og udbredelse. 
# Fortsat skabt en positiv stemning som afspejler en forventning til klubben i forhold til det kommende år. 
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Årstal	(Data	fra	klubbens	sQRelse	1980	Ql	1986	findes	ikke	i	klubbens	arkiv)	

Medlemsudviklingen	i	Dansk	Accent	Klub	fra	1987	Ql	2016	

Antal	medlemmer	

 2015 til 2016 er medlemstallet øget fra de 49 både (2015) til 
57 både, samt 4 gaste/medejer medlemmer i alt 61 medlemmer. 
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Båd Hjemhavn Deltager Antal Stemme-
berettiget 

Jobeli Frederiksværk Henrik Weldingh 1 1 

Nemo Vallensbæk Peter Thobiasen 1 1 
Von Roskilde Sigurjon Pall Jonsson 2 1 
Springeren Herslev Merete og Lars Augustesen 2 1 
Verona Helsingør Lis og Leif Andersen 2 1 
Anne Roskilde Preben Gregersen 1 1 
Jacohei Sundby Jannie og Claus Brask Thomsen 2 1 
Amfritrite Svanemøllen Kvindelig Sejlklub v/ Inge Hildorf 1 1 
Liv Bogense Camilla og Christian Enggård 2 1 
Rasmine Roskilde Vivie Damgård og Torben Rim 2 1 
Bit Rungsted Hugo bach 1 1 
199 Faxe Ladeplads Anja Triebler og Martin Sørensen 2 1 
Segin Faxe Ladeplads Mona og Ivan Juhl Madsen 2 1 
Besse Vallensbæk Kim B. Jørs 1 1 
     
     
Oplægsholder Sofus 

Pedersen/Onesails 
 1  

     
Ialt   23 14 

 
 


