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Referat	fra	Generalforsamling	i	Dansk	Accent	26	
Klub	5.	februar	2017	i	Sundby	Sejlforening

	
Referent: 
 Palli (Von) 
 
Det var glædeligt at opleve klubbens medlemsfremgang også havde slået igennem i 
forbindelse med fremmødet på generalforsamlingen fra normalt 10-14 fremmødte til i år, 
hvor 25 personer og en oplægsholder havde fundet vej til Sundby.  
 

1. Henrik Weldingh valgt som dirigent.  
Han konstatere at mødet var lovligt indkaldt, så vi kunne gå til dagsorden. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Nogle Punkter: 
- Antal både i klubben er nu på 57, hvilke er en stigning på fantastisk 11både fra 2015,  
  der er muligvis omkring 80 i Danmark, så der arbejdes videre med at få flere medlemmer. 
- En af Danmarks største specialklubber under DS. 
- Fokus på at få svenske Accent 26 sejlere fra Øresundsregionen med i klubben.  
 
- Hjemmesiden skal opdateres og linkes til Dansk Sejlunion´s hjemmeside under  
  området for specialklubber. 
- Hvad skal hjemmesiden give medlemmerne? 
 
- Årets træf forventes at blive: I Roskilde 16. juni i forbindelse før starten af SRPI    
  (Sjælland rundt på indersiden). På Orø lørdag 17. juni midtvejs i SRPI. Og 29. juli i  
  Sundby havn på  Amager. Mere om dette senere. 
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- Eskadresejlads i forbindelse med SRPI  
 
- Sociale medier fungerer meget godt til hurtigt at hente hjælp hos andre Accent 26  
  sejlere og sprede hurtigt information til hinanden  
 
- Vi søger gode ideer til, hvordan vi kan lave nogle aktiviteter for og med vores medlemmer  
  som bor udenfor Sjælland  
 
- Antal klubblade sættes til 2 om året. Hellere nøjes med 2 om året, som er fulde af godt  
  materiale. Rejseartikler, tekniske artikler og andet godt fra og om både og sejlere 
 
- Hjemmesiden skal have en tur. Den skal bibeholdes fordi at ikke alle er på Facebook.  
  Og så skal vi have den i forbindelse med DS. Den tekniske del er brugbar for alle, men    
  besværligt login og manglende detaljer og billeder reducerer brugbarheden  
 
- Der blev snakket om andre muligheder f.eks. forums, Google drev etc. Alle gode ideer  
  tages imod med glæde, og bestyrelsen vil gøre sit til at få tingene til at fungere endnu  
  bedre  
 
- Vi snakkede om opsamling fra Facebook. Det kræver at folk ikke blander flere emner i en  
   tråd. Og at tråd starter giver feedback på, hvad der har hjulpet dem. Så bliver det meget  
   lettere at samle tråden og overføre indholdet til hjemmesiden  
 
Efter disse diskussioner blev beretningen godkendt. 
 

3. Godkendelse af regnskabet 
 
- Det blev bemærket at i vedtægterne står at regnskabet skal sendes ud senest 7 dage før  
  generalforsamlingen. Dette er ikke sket og bestyrelsen beklager, at vi ikke var  
  opmærksomme på dette. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at fortsætte  
  processen vedr. regnskabet. 
 
- Regnskabet viser sund økonomi med lidt på kistebunden.  
  Bestyrelsen har planer om at indkøbe nye standere og gerne i lidt bedre kvalitet en dem     
  vi har nu. 
 
- Ellers var der ikke yderligere kommentarer til regnskabet som blev godkendt.  
 

4. Fastsættelse af kontingent.  
    Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skal være 100,- 
    Alle medlemmer bedes indbetale kontingentet for 2017 nu og skulle der være en enkelt  
    som stadigvæk mangler at betale for 2016, så er det nok på tide at betale det ;-) 
    Kontoen er: 9011-4582556518 
 
      5. Valg af bestyrelse. 
- Formand: Leif Andersen ”Verona”,  Næstformand: Pall, ”Von”,  Kasserer: Lars  
  Augustesen ”Springeren”   Bestyrelsesmedlem: Claus Brask Thomsen ”Jacohai”og  

blev genvalgt med akklamation. 
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  Bestyrelsesmedlem: Peter Tobiassen ”Nemo” blev valgt ind som nyt medlem af  
  bestyrelsen. 

 
       6. Valg af revisor  
- Mona (”Segin” blev valgt som revisor og Gunnar ”Verona” som revisorsuppleant 
 
       7. Indkomne forslag  
    4 forslag fra bestyrelsen til ændringer af klubbens vedtægter: 

 
a. §1 Klubbens navn ændres til 'Dansk Accent 26 Klub'.  

Vedtaget 
 
b. §5 Ordinær generalforsamling: Afholdes en gang årligt inden udgangen af marts 

måned og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved 
annoncering i Dansk Accent 26 klubbens blad og /eller ved elektronisk post (email 
eller sms og annonceres på klubbens hjemmeside.  
Vedtaget  

 
c. §9 Udmeldelse og ejerskifte. Ved salg af båd oplyses adressen til specialklubben 

Dansk Accent 26 Klub ved kassereren.   
vedtaget. 

 
d. §11 Klubbens ledelse. Klubben ledes af en bestyrelse som består af 5 medlemmer.   

Vedtaget.  
 
7. Evtuelt  
Der blev foreslået at §6 blev ændret lidt......... Dette tages med som forslag til næste 
generalforsamling.  
 
Næste aktivitet var foredrag med Sofus fra One Sails.  
Et meget interessant foredrag hvor Sofus havde udarbejdet et konkret forslag sammen 
med Sten fra John Mast til let modificeret sejlsætning på Accenten.  
 
Forslaget går ud på at vinkle sailinghornene 3 grader bagud (kræver nok nyt beslag på 
masten) og fjerne de forreste undervanter.   
Dette vil give plads til 100% fock som sandsynligvis kan skødes indenfor vantene.  Dette 
vil være nok sejl i næsten alle tilfælde og der hvor man vil savne genuan mest (vinden 
under 3m/s bagfra), kan man bruge Gennaker.  
 
Meget interesseret forslag, som kommer at blive overvejet når der skal købes nye sejl. 
 
Derefter kunne vi gå til sidste aktivitet, spisning og socialt samvær. Det er rigtig glædeligt 
at der er så mange yngre sejlere som har valgt Accent 26 som deres båd og nu er i fuld 
gang med at lære båden at kende og bruge den til hygge på vandet. Herligt. 
 
God vind fremover til jer alle fra bestyrelsen. 
	


