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DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION 
 

Referat af generalforsamling 
Lørdag den 5. marts 2016, Skovshoved 

 

1. Valg af dirigent 

Claus Engelsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen for 

generalforsamlingen var bekendtgjort rettidigt, mens den skriftlige indkaldelse havde 

overskredet fristen med to dage. Generalforsamlingen blev af de fremmødte godkendt 

som lovlig med henvisning til, at generalforsamlingen var blevet varslet i kalenderen på 
foreningens hjemmeside forud for tidsfristen. 

Anders Graversen blev valgt til referent. 

2. Formandens beretning. 

Formandens beretning blev fremlagt og taget til efterretning. Beretningen er tilgængelig 
via DHCAs hjemmeside www.denmark.hobieclass.com  

3. Årsregnskab. 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt. 

4. Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent. 

Kassereren fremlagde budgettet for 2016. Generalforsamlingen tog budgettet til 
efterretning. 

Bestyrelsen havde med afsæt i beslutning på sidste års generalforsamling fremsat 

forslag om at gøre kontingenter for skippere og gaster ens for hhv. ungdom og seniorer. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og DHCA kontingent for fleetmedlemmer fastsattes 

til 185 kr. for seniorer (kategori A og B) 115 kr. for ungdom (kategori AJ og BJ). For 

ikke-fleetmedlemmer, som tegner individuelt medlemskab af DHCA, blev kontingent for 
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kategori A og B fastsat til 300 kr. og for AJ og BJ 175 kr. Kontingent for ikke-
fleetmedlemmer i kategori C forbliver uændret 160 kr. og for kategori CJ og D 90 kr. 

5. Godkendelse af udvalg. 

I tillæg til de vedtægtsbestemte udvalg blev det besluttet at oprette et webudvalg. 
 
6. Valg af formand. 

Anders Graversen blev valgt. 

7. Valg af udvalgsformænd 

Følgende blev valgt 

Ungdomsudvalg Christian Dannefer 

Økonomiudvalg Erik Christensen 

Kapsejladsudvalg Nicolaj Bjørnholt Christensen 

Webudvalg  Christian Kaalø Lumby 

8. Valg af revisor, samt revisor-suppleant. 

Følgende blev valgt 

Revisor  Ulrik Engelsen 

Revisorsuppleant Nina Martinussen 

9. Vedtægter og klasseregler. 

Erik Olsen orienterede om de seneste ændringer til klassereglerne. Se IHCA Rules 

Committee 2015 Report, som er tilgængelig via DHCAs hjemmeside 
www.denmark.hobieclass.com  

10. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 
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11. Eventuelt. 

Flemming ”Flemze” Nilsson er ny dansk Hobie Cat forhandler. Flemze fortalte under 
dette punkt om sine visioner for forhandlerskabet og bad om tilbagemeldinger på 
sejlernes ønsker til en dansk forhandler. Her blev der bl.a. svaret, at det vil være 
attraktivt med hurtig leveringstid på reservedele. 


