
Referat fra ordinær generalforsamling 
den 3/2-2013 

Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i 

Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 

1. Valg af dirigent 
Uden modkandidat blev Torben Rottbøll Andersen valgt. 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til klubbens love, og var 

beslutningsdygtig. 

Dirigenten optalte de fremmødte, i alt 16 fremmødte, deriblandt 9 stemmeberettigede. I alt var 10 både 

repræsenteret, da en accent ejer der endnu ikke var medlem, var mødt op. Denne accent ejer blev medlem 

umiddelbart efter generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning 
Formanden aflagde beretning for 2012. Se Formandens beretning andetsteds. 

Efter beretningen var der livlig diskussion, med bl.a. følgende kommentarer: 

 Ivan Juhl Madsen: Dejligt at se optimisme i bestyrelsen. 

 Gunnar Rasmussen: Spørgsmål omkring træf i 2013. Svar, formentlig i Øresundsregionen eller i 

forbindelse med Sjælland Rundt på indersiden. 

 Birthe: Træf foreslået i forbindelse med Samsø festival. 

 Lars: Et træf bør indeholde sejlads, og ikke kun være et socialt arrangement. 

 Kristian: Træf foreslået i forbindelse med Sjælland Rundt på indersiden. 

 Sigurjon: Sjælland Rundt på indersiden er en glimrende sejlads og der bør være mulighed for at 

arrange at vi starter samme sted og overnatter samme sted. Sjælland Rundt på indersiden afholdes 

15-16/6. 

 Leif: Klubben findes nu også på FaceBook. 

 Gunner: Vi kan alle opdatere FaceBook med hvor vi er. Det kan være nyttig om sommeren, og gøre 

det nemmere at mødes. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet, og havde følgende uddybende kommentarer til regnskabet: 



 Regnskabet er blevet lagt op på hjemmesiden og e-mailet til alle medlemmer den 24/1, dvs. 9 dage 

inden generalforsamlingen. 

 Medlemstallet er dalet til 23 medlemmer 

 Der er et lille underskud for 2012. Det skyldes primært følgende faktorer: 

o 2 medlemmer har betalt for 2012 i 2011, og deres kontingent er derfor bogført i 2011. 

o Der er betalt 2 regninger for internet i 2012, dvs. der er forudbetalt for 2013. 

 Der er solgt 2 standere i løbet af 2011. Restbeholdningen ultimo 2012 er 8 stk. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2014 
Kontingent for 2014 blev af generalforsamlingen fastsat til 100,— kr. 

5. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen vælges i følgende rækkefælge: Formand, Næstformand, Kasserer, 2 Bestyrelsesmedlemmer. 

Valg til bestyrelsen blev som følger: 

 Formand Leif Andersen 

 Næstformand Erik Bjeldorf 

 Kasserer Torden Rottbøll Andersen 

 Bestyrelsesmedlem Peter Christensen 

 Bestyrelsesmedlem Sigurjon Pall Jonsson 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Valg af revisor og revisor suppleant blev som følger: 

 Revisor Lars Augustesen 

 Revisorsuppleant Knud A. Andersen 

7. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 

8. Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret: 

 Sigurjon:  

o Bådens konstruktør Peter Norlin er afgået ved døden 13. december 2012. Der er udgivet en 

fantastisk bog om Peter Norlin og hans konstruktioner. 

o Foreslår at så mange som muligt melder sig til SRPI – Sjælland rundt på indersiden så 

Accent 26 får eget løb.  



o Hvis nogen ønsker at komme ud at sejle med Accent 26 på Roskilde fjord, så kontakt 

Sigurjon Pall Jonsson. 

o En aktiv klub er med til at holde bådens værdi. 

 Leif præsenterede et debatoplæg om Dansk Accent Klub’s fremtid. Der var livlig diskussion, og 

bestyrelsen vil følge op på de forskellige kommentarer i sit videre arbejde. 

 Vivi forslog et arrangement eller træf i Holbæk. 

 Lars forslog at alle præsenterede sig og sin båd og sejl. 

 Leif: Klubben er blevet kontaktet af Duelighedsklubben. Hvis vi oplægger et link på hjemmesiden, så 

er der mulighed for at tage den teoretiske del af duelighedsbevis via Duelighedsklubben. 

 Erik Bjeldorf fremviste de halvmodeller der er lavet på basis Leif Andersens halvmodelformen. De 

er virkelig fine og blev godt modtaget. 

 Torben: En stor tak til urjon Pall Jonsson for at arrangere at vi kunne låne Roskilde Sejlklubs klubhus 

til generalforsamlingen 

Generalforsamlingen sluttet ca. kl. 12.30. Derefter var Dansk Accent Klub vært ved den efterfølgende 

frokost. 

 

Referent Torben Rottbøll Andersen 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2012 

2012 skulle være begyndelsen på en ny udvikling i dansk Accent Klub.  

På generalforsamlingen 26/02 2012 blev der valgt ny formand (Leif Andersen) og ny næstformand 

(Erik Bjeldorf). 

Arbejdet startede med et fysisk bestyrelsesmøde, hvor vi mødtes i Helsingør, tanken var at afklare, 

hvilke ambitionsniveau den nye bestyrelse havde, samt hvilke konkrete tiltag der var mest aktuelle 

i klubben. 

Mødet resulterede i følgende fokuspunkter og vil samtidig på udmærket måde beskrive, hvad der 

er sket i klubben i det forgangne år. 

 

Fokuspunkt Hvad skal gøres? Status 

1. Ambitioner for 2012 
vedr. medlemmer 

Der er registreret 87 Accent 
26 i dansk Sejlunion, målet 
må være 50 medlemmer i 
løbet af 2012 

Pt er vi 21 både registreret som 
medlemmer – så her er plads til 
forbedringer 



2. Udarbejdelse af folder til 
brug for udbredelse af 
kendskabet til klubben 

Folder designes og trykkes Er gennemført noget forsinket, 
så folderen er udsendt i et antal 
til alle medlemmer, med bladet 
januar 2013. Tanken er at hvert 
medlem kan fungere som 
ambassadører for klubben og 
udlevere folderen når man 
møder potentielle medlemmer 

3. Træf i 2012 Ikke planlagt  Der forsøges gennemført et 
træf i 2013 

4. Kommunikation- 
hjemmesiden 

 

Oprettelse af forum på 
hjemmesiden, med tråd pr. 
emne 

Er gennemført, men der 
mangler stadig nogle elementer 
for brugervenligheden, samt at 
alle medlemmer skal tilmeldes 
som brugere 

 Oprettelse af billedgalleri på 
hjemmesiden 

Er gennemført, men der 
arbejdes på at brugerne selv 
kan importere billeder til 
galleriet 

 Fjernelse af kalender så 
længe den ikke er relevant 

Er gennemført 

 
Fokuspunkt 

 
Hvad skal gøres? 

 
Status 

 Flytte link om indmeldelse til 
forsiden 

Er gennemført 

 Nyt billede til forsiden Er gennemført 

 Overvejelse om nyt 
farveskema (design) 

Dette arbejder der videre med i 
2013 

 Følge op på salgsannoncer  Udlevere folderen så den nye 
køber er informeret om klubben  

   

Samarbejdsmuligheder Bestyrelsen arbejdede med et 
forslag fra 
generalforsamlingen 2012 

Der er i bestyrelsen ikke pt 
ønske om at indlede et formelt 
samarbejde med andre klubber 
baseret på Norlin eller Shipman 
både – hvis klubben kan klare 
sig selv. 

 Undersøge om et samarbejde 
med Svensk Accent klub er 
mulig 

Formanden har både skrevet og 
ringet til Svensk Accent Klub – 
der har ikke vist sig interesse for 
at indlede et sådan samarbejde 
fra svensk side. 
Bestyrelsen arbejder videre 
med at hverve  
medlemmer specielt fra den 



svenske side i 
Øresundsregionen 

Klasseregler Sammenligne danske og 
svenske regler. Erik Bjeldorf 
laver første analyse. Det 
handler om at forstå 
forskellen og der tages evt. 
kontakt til Svensk Accent Klub 
for yderligere info. Det er 
konstateret at der er en 
større uoverensstemmelse 
omkring kølvægt.  
 

Det planlægges at 
opdateringen er færdig til 
generalforsamlingen 2014. 
 
Signalværdien i at sikre at 
klassereglerne er ”Up to date” 

Fokuspunkt Hvad skal gøres? Status 

Accessories Der skal bestilles nye 
standere. Bestyrelsen har 
besluttet at alle der pt er 
medlemmer modtager en ny 
stander uden beregning. 
Samtidig er det blevet 
besluttet at alle nye 
medlemmer i fremtiden som 
en del af velkomsten får en 
stander gratis. 

Standere er bestilt, når de er 
modtaget sendes der en pr. 
medlems båd 

 Halvmodel af Accent 26 kan 
købes gennem Erik Bjeldorf 
Modellen findes i 2 typer 

1. Uden bagplade 500,- 
2. Med bagplade 1200,- 

Er gennemført 

Bladet Bladet er stadig et vigtigt 
redskab for at synliggøre 
hvad der sker i klubben og vi 
vil yderligere forsøge at få 
flere til at bidrage til bladets 
indhold. 
Vi vil forsøge at få udsendt 2-
3 plade om året. 
 

Arbejdet fortsætter og pt. er 
der artikler om: 
- Bundmaling 
- Instrumentkasse 
- El-renovering 
- Motorrenovering 
- Hul i ankerbrøn 
I ”Pibe linen” 

 

En beretning er i sagens natur tilbageskuende, bestyrelsen gør status over, hvad er lykkedes og 

hvad kan vi lære af. Ikke mindst vores store geografiske spredning gør det meget svært at mødes 

fysisk. Det rejser en række spørgsmål om hvorledes ser medlemmerne og bestyrelsen på klubbens 

fremtidige udvikling? 



Skal det alene være en internet baseret forening, hvor medlemmerne kan mødes i Cyper Space på 

nettet (hjemmesiden) eller er der stadig basis for aktiviteter ved siden af hjemmesiden. I det sidste 

nummer af vores blad lægger bestyrelsen op til en debat her på generalforsamlingen, hvor vi i 

fællesskab kan slå stregerne til en strategi, som bestyrelsen og medlemmerne kan arbejde efter i 

det kommende år. 

 

Pbv. 

Leif Andersen 

Formand 

Debatoplæg - Klubbens fremtidige ambitionsniveau 

Bestyrelsen ser et behov for en diskussion med medlemmerne omkring klubbens fremtidige 
ambitionsniveau og aktivitetsniveau. 

På nuværende tidspunkt er der 21 både der er medlem i klubben. Disse både ligger geografisk 
spredt, med en hovedvægt omkring Øresund på omkring 10 både, og yderligere 5 både på 
resterende del af Sjælland. 

I dag består hovedaktiviteterne i klubben af: 

• Hjemmesiden http://www.accent26.dk med bådrådgivningen, information om Accent 26, 
og information om klubben. På hjemmesiden er der også et forum, hvor medlemmerne kan 
dele erfaringer og stille og besvare spørgsmål. Der er også et fotogalleri, hvor 
medlemmernes billeder kan deles. 

• Bådrådgivningen, hvor medlemmerne kan ringe og snakke med vores bådrådgiver. 
• Bladet som udkommer ca. 4 gange årligt. 
• Generalforsamlingen en gang årligt. 

Bestyrelsen kunne godt ønske sig at øge medlemstallet, og tilbyde aktiviteter til 
medlemmerne.  

Nogle mål og ideer kunne være: 

• Mht. medlemstal ville det være et mål at få en bred opbakning blandt de ca. 85 både vi 
formoder der findes i Danmark. 

• Bestyrelsen kunne ønske sig større aktivitet på vores forum på hjemmesiden. 
• Et årligt træf, evt. flere steder i landet, hvor medlemmer kan mødes i løbet af sæsonen. Da 

bådene ligger spredt, kunne medlemmer der var forhindret i at sejle til træf evt. bare møde 
op uden båd til en hyggelig snak, hyggeaften og besøg på de forskellige både. 
Med dette indlæg vil bestyrelsen gerne indbyde medlemmerne til en diskussion om 
klubbens fremtid, og foreslår at vi tager en indledende diskussion på generalforsamlingen, 
og fortsætter diskussionen via vort forum. 

http://www.accent26.dk/forum/viewtopic.php?f=5&t=14&p=52#p52
http://www.accent26.dk/


Bestyrelsen 


