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Referent: Mikkel Stampe Nielsen 

Antal fremm0dte -13 Personer 
1) Valgaf dirigent. 

Nina Martinussen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at alle formalia vedr0rende 
indkaldelse til generalforsamlingen m.m. var overholdt. 

2) Fomnandens beretning. 

Se vedhaeftede fil. Formandens beretning 

Formandens beretning blev godkendt. 

3} Arsregnskab. c 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2020. 

Regnskabet blev godkendt. 

4) Budgetorientering og fastlseggelse af kontingent. 

Pi grund af den nuvaerende situation med Covid-19 er det svaert at f orudsige udgifter for 2021, og 
bestyrelsen foreslog derfor uaendret kontingent for 2021. 

Budgetorinteringen blev taget til efterretning og bestyrelsens forslag til uaendret kontingent blev 
godkendt. 

5) Godkendelse af udvalg. 

Som supplement til de vedtaegtsbestemte udvalg foreslog bestyrelsen en fortsaettelse af Klasseregel- og 
Ranglisteudvalget. 

Forslaget blev godkendt. 

6) Valgaf fonnand. 

Nicolaj Bj0rnholt Christensen blev genvalgt som formand med akklamation. 

7) Valg af udvalgsformsend 

Anders Graversen blev genvalgt som formand for 0konomiudvalget. 
Mikkel Stampe Nielsen blev genvalgt som formand for Kapsejiadsudvalget. 
Calle Hulthin S0rensen blev genvalgt som formand for Ungdomsudvalget. 
Erik Olsen blev genvalgt som formand for Klasseregel- og Ranglisteudvalget. 

8) Valg af reviser, samt revisor-suppleant. 

Ulrik Engelsen blev genvalgt som revisor. Erik Christensen blev genvalgt som revisor-suppleant. 



9) Vedtaegterogklasseregler. 

DHCA's bestyrelse harhensettil manglende staevneri beregningsgrundlaget pga. C0ViD-19fundetdet 
n0dvendigt, at aendre skaeringsdatoen for udtagelse til praekvalificerede pladser ved arets HC16 EM f ra 8 
ugertil 4ugerf0r mesterskabet. Information herom publiceres i naerfremtid. 

DHCA hartilf0jetflere staevner, hvorderkan sejies ranglistepoint. Disse staevnerkan ses pS DHCA's 
hjemmeside. 

DHCA kalendervil l0bende blive opdateret afhaengig af, hvordan situationen aendre sig med Covid-19. 

10) Indkomne forslag. 

Saesonen 2021: 

Peter Mahr naevnte, at Helnaes Familie sommerlejr vil blive afholdt med en kombineret 
Hobie-traeningslejr. 

Nicolaj Bj0rnholt fortalte, at der er s0gt tilskud hos DS til traeningslejr pa Helnaes. Der er ligeledes s0gt 
st0tte til ungdomstraeningslejr pa Thur0. 

Fleet 333 unders0ger muligheden for at arrangere Hobie-Longhaul igen i 2021. Eventet var meget 
succesfuldt i sommeren 2020. 

11) Eventuelt. 

Der var flere positive tilbagemeldinger pS den virtuelle afvikling af generalforsamlingen, og DHCA's 
bestyrelse vil overveje virtuelle m0der i kombination med fysisk fremm0de (hybridm0der) som fremtidig 
platform til generalforsamling ogtilsvarende klassem0derforatsikre st0rre deltagelse til m0derne. 
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