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Referat fra generalforsamlingen i Dansk Accent 26 Klub 
17 marts 2019 i Vallensbæk Sejlklub 

 
Referenter Palli og Leif 
 
 
Deltagere i generalforsamlingen  
 

Båd Hjemhavn Deltager Antal Stemme-
berettiget 

Jobeli Frederiksværk Henrik Weldingh* 1 1 

Von Roskilde Sigurjon Pall Jonsson og frue 2 1 

Springeren Herslev Merete og Lars Augustesen 
og Morten 

3 1 

Verona Helsingør Lis og Leif Andersen  2 1 

Rasmine Roskilde Vivie Damgård og  
Torben Rim 

2 1 

Cielo Korsør Nini og Joachim Baltzer 2 1 

Anne Roskilde Preben Gregersen 1 1 

Brunhilde Hellerup Helge Dreyer 1 1 

La Gå Da Ringkøbing Kurt Christensen 1 1 

Segin Fakse 
Ladeplads 

Mona Breum og Ivan Juhl 
Madsen 

2 1 

Besse Vallensbæk Kim B. Jørs 1 1 

Bonita Ishøj Peter og Lene Christensen 2 1 

Ina Nivå Peter Kay 1 1 

 

Gæsteoplæg 
Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd er gået sammen og lavet en kampagne om 
sikkerhed til havs. Der er bl.a. uddannet 24 SejlSikkert – instruktører som tager rundt i 
havnene og holder foredrag om sikkerhed til søs. En af de instruktører er Søren Holst-
Sørensen,og efter at det formelle ved generalforsamlingen er overstået, vil han fortælle om 
brug af redningsveste og Mand Over Bord - et altid vigtigt emne, som er aktuelt hele tiden 
at holde focus på! 
Her er et udklip fra SejlSikkerts hjemmeside: 
 

https://www.facebook.com/415936788484878/photos/491527060925850/
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Sejl sikkert - så vi ses igen 
Årets SejlSikkert-kampagne er skudt i gang. Målet med kampagnen er at få fritidssejlere 
og -fiskere til at huske vesten og sejle sikkert. Årets kampagne vil have hovedfokus på det 
fysiske miljø, som fritidssejlerne og –fiskerne bevæger sig i. Materialerne vil være at se 
ude på havnene, i klubberne og i butikkerne. På den måde bliver fritidssejlerne og –
fiskerne præsenteret for årets kampagnebudskab, netop som de skal tage beslutningen 
om at bruge vesten eller ej. 
Se mere her: 
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2018 
 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskabet 

4. Fastsættelse af kontingent for 2019 

5. Valg af bestyrelse i rækkefølge formand, næstformand, kasserer, 2 

bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Evt. 

 

Velkomst 
Formanden bød velkommen og glædede sig over at så mange atter havde givet sig tid til 

at bruge nogle timer i selskab med andre Accent sejlere. Hvor der er mulighed for at hygge 

sig sammen, samtidig med en spændende mulighed for at diskuterer hvilken fremtid der 

skal tegne sig for klubben. Ikke mindst på det organisatoriske område åbner der sig store 

muligheder i forbindelse med et samarbejde med Svensk Accentforbundet. 

 

Ad.1. Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag til dirigent Henrik Weldingh ”Jobeli” blev valgt. 

 

Henrik takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

gik straks videre til punkt 2 på dagsordenen og gav ordet til formanden. 

 

Ad.2. Bestyrelsens beretning 
Leif konstaterede at bestyrelsen overordnet har været tilfredse med udviklingen i 2018. 

Men konstaterede samtidig, at klubben er i en konstant udvikling, når det gælder 

medlemsfremgang. De sidste 7 år er antallet af Accenter i klubben mere end fordoblet, fra 

25 til 66. En fremgang som vi alle kun kan være tilfredse med. I den skriftlige beretning 

som medsendes som bilag til referatet, har bestyrelsen beskrevet status 2018, samt 

bestyrelsens planer til det kommende år på følgende områder: 

Medlemssituationen, klubbens hjemmeside, arrangementer, sociale medier, klubbladet 

samt klubbens organisatoriske udvikling. 

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2018
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2018
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I den skriftlige beretning lægger bestyrelsen op til en diskussion på 2 områder. Her 

opstiller bestyrelsen en række spørgsmål, som ønskes særligt diskuteret her på 

generalforsamlingen. Det drejer sig om områderne ”Medlemssituationen” og 

”Arrangementer”.  

 

Først medlemssituationen 

 

             

3 spørgsmål bestyrelsen ønsker debatteret på generalforsamlingen 

vedr. medlemssituationen og arrangementer 

1. Hvordan kan vi blive mere synlige i sejlermiljøet? Og skal vi det? 

 

2. Hvilke evt. nye ideer til markedsførings  

tiltag skal klubben tage? 

 

3. Hvilke tiltag skal klubben gennemføre for at fastholde eksisterende medlemmer 

 

Formålet skal være en bedre inddragelse af medlemmernes ønsker og ideer i 

forbindelse kommende aktiviteter 

 

Arrangementer 

 

1 Hvor mange træf skal arrangeres? Hvor skal de placeres? Hvem vil 

hjælpe med arrangementerne? 

2 Ideer til andre former for arrangementer! 

 

 

Spørgsmålende resulterede i følgende forslag til bestyrelsen fra 
generalforsamlingen alle spørgsmålene blev diskuteret under et: 
 

• Nyt logo ”Accent26 er bare federe” nyt slogan? 

• Kan vi få et af sejlsportsmagasinerne til at gennemfører en ny sammenlignings test 
af Accenten sammenlignet med andre både? 
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• Den gamle artikel i ”Min båd”, (Fra Yt til Hot), kunne måske gentages, eventuelt i 
klubbladet. 

• Klubbens ”Accent Flyers” opdateres og udsendes til alle medlemmer. Hver især kan 
så printe 2 3 eks. som man kan have liggende i båden til udlevering/reklame hvis 
man møder en anden accent. 

• Der er flere muligheder på nettet fx ”Instagram”. Ved at bruge #Accent26 og 
#AlbinAccenet vil promoveringen af båden blive kraftigere. 

• På facebook skal alle klubbens medlemmer status ændres så alle bliver redaktører. 
Det betyder at opslag billeder etc. kommer på forsiden frem for at blive gemt på 
stedet for gæster. (gøres af bestyrelsen) 

• Blive bedre til at informere (alle medlemmer) om projekter man har i gang fx større 
renoveringer etc.  

• Der blev opfordret til, at man brugte medlemslisten til at komme i kontakt med 
hinanden. Det kunne være teknisk hjælp, fælles ture lokalt etc. 

• Det blev foreslået at det elektroniske kort på klubbens hjemmeside blev udvidet. 
Således at, hvis der trykkes på en båd på kortet, kommer der en profil frem på 
båden. Fx er der større renoveringer i gang, planlægges der ting som kunne have 
interesse for andre, billeder etc. 

• Når vi samles i klub regi, vil det være informativt med 5 minutters intro om ”båden”. 

• Måske generalforsamling et andet sted? 

• Støtte bedre op om klubbens arrangementer. 

• Hvordan kan et træf flyttes med kort varsel, fx dårligt vejr eller anden grund. Måske 
allerede fra start indtænke en plan B. 

• Lad os prøve at arrangere en ”Flotiljesejlads”? 

• Træf med svenskerne på Hven. (problem, man kan ikke komme kørende). 

• Træf i Faxe ladeplads. 

• Træf på Fyn. 

• Sjælland rundt på indersiden (SRPI), 2 dage frem og 2 dage hjem. 

• Træffet i Roskilde kan udvides med sejlads, her tænkes ikke på SRPI. 

• Der fremstilles en pixibog om at arrangere et træf. Let-simpelt-overskueligt. 

• Opfordring til at deltage i Agersø rundt anden weekend i september. (3 Accenter så 
får man sit eget løb). 

• Vinterarrangementer. 
 
Formanden konkluderede, at med så aktive og konstruktive medlemmer, er der defineret 
en platform for bestyrelsens arbejde i tiden fremover. Nu handler det om at omforme alle 
ideerne til opgaver og praktisk handling. 
 
I forbindelse med beretningens pkt. vedr. ”Organisatorisk udvikling”, skriver bestyrelsen 
følgende: 
 
På den organisatoriske bane må et evt. samarbejde med Svensk Accentforbundet have 

høj prioritet. 

• Bestyrelsen mener det er vigtigt at generalforsamlingen ved at godkende årets 

beretning. Giver den kommende bestyrelse mandat til i 2019 at indlede en dialog og 

evt. formulere en plan for et evt. samarbejde.  
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Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad.3. Regnskab 
 
Lars gennemgik regnskabet og konstaterede at foreningen har en god økonomi. Lageret 
er stadig velforsynet med Caps og Standere.  
 

 
 

 
Det blev nævnt at medlemmerne ønsker en reminder på, at nu er det tid til at betale 

kontingent i deres mail boks. 

• Det vil Lars sørge for i fremtiden. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad.4. Kontingent 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev fastholdt på de 100,- 

Forslaget blev godkendt. 
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Ad.5.  
Valg af bestyrelse i rækkefølge formand, næstformand, kasserer, 2 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Formand: 

Leif Andersen ”Verona”, Helsingør blev genvalgt. 

Næstformand:  

Martin Sørensen ”KastanjeMy”, Faxe Ladeplads blev nyvalgt. 

Kasserer: 

Lars Augustesen ”Springeren”, Herslev blev genvalgt. 

2 Bestyrelsesmedlemmer: 

Claus brask Thomsen ”Jacohei” blev genvalgt. 

Kim B. Jørs ”Besse”, Vallensbæk blev nyvalgt. 

 

Som I kan læse er Martin og Kim nyvalgt. Stort tillykke til dem, vi glæder os til samarbejdet 

i fremtiden velkommen i bestyrelsen. 

 

Men vi skal desværre også sige farvel til Palli og Peter som begge har udskiftet Accenten 

med en større båd. 

 

Palli har siddet i bestyrelsen i mange år og haft sin Accent i over 20 år, så her er en mand 

der virkelig ved hvad det handler om. Arbejdet som medredaktør af klub bladet har også 

haft hans interesse. Mangler der en artikel skaffer Palli den eller skriver en selv. Hans 

store viden om Accenten og hans net værk har været uvurderlig for klubben. Det er få om 

nogen overhovedet andre end Palli, som også går under navnet Mister Accent, så kan 

man ikke komme højere i klubben mange tak for din store indsats Palli, held og lykke med 

jeres nye og større båd. 

 

Peter har siddet nogle år i bestyrelsen. Da Peter startede med Accenten var han vel det 

man kan kalde en total nybegynder. Men tag ikke fejl, med et utroligt gå på mod, og et 

utrætteligt behov for at stille spørgsmål om alt og lidt mere, blev Peter stille og roligt et 

skattet medlem af bestyrelsen. ”Nemo” krævede sin mand i starten, men Peter hylder 

princippet med ”prøv det” så skal det nok gå. Ikke mange i klubben har sejlet så mange mil 

single handet som Peter har, og her skaffet sig og os, en uvurderlig erfaring som alle har 

kunne nyde godt af. Dine IT- kompetencer har vi også kunne nyde godt af, hjemmesiden 

kører så vi kan være tilfredse. Også til dig Peter skal der lyde en stor tak og held og lykke 

med det nye skib. 

 

Ad.6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: 

Mona Breum ”Segin”, Præstø blev genvalgt 

Suppleant: Gunnar Rasmussen ”Verona”, Helsingør genvalgt 
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Ad.7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 

 

 

Ad.8. Eventuelt 
Formanden nævnte igen den dialog som har været mellem medlemmer af Svensk 

Accentstyrelsen og klubben. Der er en stor interesse i at vi etablerer et udvidet 

samarbejde de 2 klubber imellem. Ved generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens 

beretning vil bestyrelsen i nærmeste fremtid tage kontakt til den svenske 

søsterorganisation og starte en dialog om hvilke områder de 2 klubbers ser, kunne være 

naturlige at starte op med. Fx hjemmesider, de sociale medier etc. 

 

  

Dirigenten takkede for god ro og orden, og blev selv takket af formanden. 

 

Så var det tid til smørrebrød og hyggeligt samvær, også her levede klubbens medlemmer 

op til deres ry. God snak udveksling af planer om vedligehold og ikke mindst sommerens 

ture og besøg på træf. 

 

 

Gæsteoplæg 
Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd er gået sammen og lavet en kampagne om 
sikkerhed til havs. Der er bl.a. uddannet 24 SejlSikkert – instruktører som tager rundt i 
havnene og holder foredrag om sikkerhed til søs. En af de instruktører er Søren Holst-
Sørensen, og efter at det formelle ved generalforsamlingen er overstået, vil han fortælle 
om brug af redningsveste og Mand Over Bord - et altid vigtigt emne, som er aktuelt hele 
tiden at holde focus på! 
 
Flere har nok spekuleret på om dette oplæg kunne bidrage med ny viden til de relativt 
øvede sejlere som var tilstede på generalforsamlingen. 
Lad mig sige med det samme jeg har sejlet i ca. 60 år. Men jeg blev klogere, ikke mindst i 
forbindelse med redningsveste. Det er jo et kæmpe ta selv bord med mange forskellige 
redningsveste og derved store muligheder for at vælge forkert. De fleste af os tænker nu 
køber jeg en ny redningsvest, så må det være i orden? Men det efterlader faktisk en hel 
del spørgsmål. Det man troede var en komplet redningsvest viser sig at være en 
grundmodel herefter skal, man så til at købe ekstraudstyr. Her der ingen tvivl om at 
skridtgjorden er noget af det allervigtigske så er der fløjte, radiosender, lys osv. 
Vi kan kun opfordre til at I selv læser videre på hjemmesiden. 
https://wwwrespektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2018 
 

https://wwwrespektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2018
https://wwwrespektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2018
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                                 Så er der snor i Vivie Damgård ”Rasmine” Roskilde 
 

 
Så er der store smil hele vejen rundt 


