
Referat fra ordinær generalforsamling 
den 26/2-2012 

Den ordinære generalforsamling 2012 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 26. februar kl. 11.00 i 

Strandparkens Bådelaugs klubhus i Ishøj 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 11 fremmødte, deriblandt 7 stemmeberettigede. 

2. Formandens beretning 
Formanden aflagde beretning med følgende hovedpunkter: 

 Generelt lavt aktivitetsniveau i klubben og bestyrelsen. 

 Accent bladet udkom 4 gange i løbet af 2011.  

 Hjemmesiden er løbende blevet holdt opdateret, og har ca. 40 besøg per dag. 

 Ingen planlagte og gennemførte klubarrangementer udover generalforsamlingen. 

Beretningen blev godkendt. 

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

Indbetalt kontingent 5720 kr. i 2011 fordeler sig som vist nedenfor: 

 Indbetalt i 2011 for 2010: 2000 kr. – Kontingent fra 20 medlemmer. 

 Indbetalt i 2011 for 2011: 3600 kr. – Kontingent for 35 medlemmer. 

 Indbetalt i 2011 for 2012: 220 kr. 

Bemærk at der er i alt 35 medlemmer i 2011. 

Der er solgt 8 standere i løbet af 2011. Restbeholdningen ultimo 2011 er 10 stk. 

Den årlige udgift til hjemmesiden er 198,75 kr. og består af hosting af accent26.dk hos One.Com og årsafgift 

til DK Hostmaster for domænenavnet accent26.dk. 

Klubblad Tryk og porto: Udgiften 828,25 kr. omfatter omkostninger til trykning og forsendelse af klubblad. 

Hovedparten af denne omkostning er porto til forsendelse af bladet. 



Porto & Gebyr: Udgiften 447,00 kr. omfatter servicegebyr til Danske Bank, i alt 300,00 kr., samt porto 

147,00 kr. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2013 
Kontingent for 2013 blev af generalforsamlingen fastsat til 100,— kr. 

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

Formand Bent Andersen og næstformand Kurt Pedersen ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Valg til bestyrelsen blev som følger: 

 Formand Leif Andersen 

 Næstformand Erik Bjeldorf 

 Kasserer Torden Rottbøll Andersen 

 Bestyrelsesmedlem Peter Christensen 

 Bestyrelsesmedlem Knud A. Andersen 

Hverken Leif Andersen eller Erik Bjeldorf kunne komme til generalforsamlingen, men begge havde inden 

generalforsamling erklæret sig villige til at stille op. 

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

 Revisor Páll Jónsson 

 Revisorsuppleant Knud A. Andersen 

7. Indkomne forslag 
Páll Jónsson havde indsendt følgende forslag: 

Jeg vil fremsætte et forslag om at vi slår os sammen med eventuelle andre Albin klubber. Der må være en 

Scampi klub og måske andre. 

Motivation: Min tanke gik ud på at lave en Albinklub på samme måde som Bavaria og Hanse gør det: 

http://www.danskbavariaklub.dk/ og http://www.hanseklub.dk/ og på den måde få samlet ejere af Peter 

Norlin /Albin både i en klub som var stor nok til altid at have aktiv kærne som tiltrak nye medlemmer og 

måske sørger for nogle gode aktiviteter. 

Jeg troede så at jeg kunne finde nogle andre forbund som vi kunne kontakte, men jeg har fundet meget lidt: 

http://www.danskbavariaklub.dk/
http://www.hanseklub.dk/


http://www.bricksite.com/alpha29?id=79143 

http://www.albindelta.com/ 

http://www.albin-express.dk/ 

Jeg kan ikke finde nogen Albin Nova og Scampi klub her i Danmark. Af dem som jeg har fundet, tvivler jeg 

på at Express-klubben er interesseret eftersom de er stadigvæk meget aktive på kapsejladsbanen. 

Men forslaget er altså: 

Kontakte andre Peter Norlin/Albin bådklubber og enkelte både (Nova, Scampi) med forslag om at lave et 

større forbund i stil med Bavaria eller Hanse forbundet. 

Fordelene er: 

 Større forbund med flere medlemmer 

 Altid nogen til at tage over i ledelsen af klubben 

 Aktivt forbund tiltrækker nye medlemmer 

 Aktivt forbund hjælper nye Peter Norlin bådejere i gang og går dermed bådene mere interessante 

for nye ejere 

 Der er altid en anden Peter Norlin båd i havnen og dermed altid nogen at snakke med 

 Større forbund kan måske bære nogle aktiviteter, f.eks. nogle vinteraktiviteter, foredrag 

 Mulighed for at samle besætning til kapsejlads  

 Måske få bedre pris på fælles indkøb 

 Altid nogen at kontakte i havne som mand besøger, enten bare for at snakke eller for at få hjælp, 

information etc. 

 Bedre indsamling og spredning af information om bådene og bådrelaterede firmaer 

 og sikkert meget mere 

Generalforsamlingen diskuterede forslaget, og havde følgende kommentarer: 

 Der var mange gode ting i forslaget. 

 Tidspunktet måske ikke var rigtigt, nu skulle den nye bestyrelse lige få tid til at overveje 

mulighederne. 

 Man kunne overveje krydsmedlemskab med den svenske accent klub. 

 Man kunne forsøge at hverve flere medlemmer blandt danske accent sejlere. 

 Det var øjensynligt vanskeligt at finde andre åbenlyse klubber at slå sig sammen med, så man 

kunne jo også overveje at invitere sejlere med Peter Norlin konstruktioner ind i klubben. 

 Forslaget kunne ikke vedtages i sin nuværende form, da forslaget ikke var konkret. 

Generalforsamlingen besluttede at pålægge bestyrelsen at arbejde videre med forslaget. 

8. Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret: 

http://www.bricksite.com/alpha29?id=79143
http://www.albindelta.com/
http://www.albin-express.dk/


 Willy Kjær berettede om hårdtræ og rustfrit stål dele som evt. kan benyttes andre. Hvis der er 

nogle interesserede, så tag kontakt med Willy Kjær. 

 

 Peter Christensen opfordrer til at reklamere mere for handelspladsen på hjemmesiden og i bladet. 

 

 Karsten Pietraszek havde indsendt følgende: 

Jeg vil gerne foreslå, at der på hjemmesiden oprettes et forum, hvor vi Accent-sejlere kan udveksle 

spørgsmål, svar, erfaringer og idéer f.eks. i stil med den man finder på ”Svenska Accentforbundets” 

hjemmeside (se nedenfor). Som forholdsvis ny ejer af en Accent surfer jeg ofte rundt på nettet for 

at finde svar på mine mange spørgsmål. Faglige båd-termer på svensk er noget af en udfordring for 

mig, så et forum på dansk, kombineret med den udmærkede information, der allerede ligger på 

vores hjemmeside, vil helt sikkert gøre det lettere for mig at vedligeholde min Accent. 

Hertil kommer, at muligheden for at læse andres spørgsmål/svar samt gode råd, vil kunne være 

med til at forebygge problemer, man slet ikke var klar over, kunne opstå. 

Med venlig hilsen, Karsten Pietraszek 

 

Torben orienterede om at undersøgelser var i gang baseret på Karstens henvendelse, og at et 

forum på hjemmesiden burde kunne etableres ganske snart. Der er lidt usikkerhed omkring 

hvorvidt sådant et forum kan misbruges, og i første omgang er planen derfor at kun medlemmer af 

Dansk Accent Klub kan skrive indlæg, og at disse først bliver synlige for andre, når et medlem af 

bestyrelsen har godkendt indlægget.  

 

Der vil komme mere information ud når forummet er klart. 

 

 Erik Bjeldorf har indsendt følgende:: Til orientering har jeg lånt halvmodelformen af Leif Andersen, 

og er ved at skyde mig ind på at lave pæne halvmodeller. Jeg forestiller mig et koncept hvor jeg 

laver modellerne efter kundeordre, men at selve salget går gennem klubben, der på den måde kan 

tjene lidt på dem. 

 

 Til slut overrakte kassereren 2 flasker vin til den afgående formand Bent Andersen som tak for den 

indsats Bent og Hanne har gjort i klubben. Bent har været i bestyrelsen i mange år og fungeret som 

næstformand fra ca. 1993-2001, og derefter som formand fra 2001 til 2012. Hanne har altid været 

med til det praktiske i forbindelse med Accent træf, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. En 

stor tak fra Dansk Accent Klub til Hanne og Bent Andersen. 

 

 En stor tak til Peter Christensen for at arrangere at vi kunne låne Bådelaugets klubhus til 

generalforsamlingen, og for det praktiske omkring generalforsamlingen og den efterfølgende 

frokost. 

Generalforsamlingen sluttet kl. 12.15. Derefter var Dansk Accent Klub vært ved den efterfølgende frokost. 

 

Referent Torben Rottbøll Andersen 


