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Generalforsamling 

Lørdag den 13. november, 2021 
Kl. 16:30 

SKYPE / Sejlklubben Egensedybet  
 
 

 
REFERAT 

 
1) Valg af dirigent. 

På bestyrelsens forslag valgtes Daniel Bjørnholt som dirigent. Det 
konstateredes, at generalforsamling var rettidigt varslet og indkaldt.   
 

2) Formandens beretning. 
Er gengivet i forlængelse af referatet. Beretningen godkendtes. 

 
3) Årsregnskab. 

Erik Olsen gennemgik årsregnskabet. Et rimeligt normalt år på både indtægts- 
og udgiftssiden. Første år med det system for trailerleje. Grundet de 
begrænsede kapsejladsaktiviteter i det nordtyske grundet Corona, blev der 
ikke helt kørt så meget som budgetteret med. 
 
Årsregnskabet godkendtes. 
 
Sidenote til regnskabet: 
Hobie Cat Company er blevet opkøbt af en investeringsfond, hvilket har 
resulteret i, at tilskuddet til IHCA er blevet skåret til det halve. Reduktionen af 
tilskuddet træder i kraft i 2023, hvilket giver noget mere tid for IHCA til at finde 
andre sponsorer eller aftaler.  
Forretningen med salg af Hobie Cats er også reduceret, hvor der primært kun 
sker salg af plastik kajakker og andet. 
 
Kontingentet til IHCA bliver forventeligt hævet med 10 USD, hvilket formentlig 
vil resultere i, at kontingentet for fleeten bliver hævet med omkring 100 kr, da 
EHCA også overvejer kontingentforhøjelse. Begge dele er stadig under 
overvejelse. 
 

 
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent til klubben. 

Budget blev gennemgået.  
 
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag til uændret kontingent: 
 
A (Hobie ejere/rorsmænd) senior* 100,00 
A (Hobie ejere/rorsmænd) junior* 50,00 
B (Gaster) senior* 100,00 
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B (Gaster) junior* 50,00 
C (Støttemedlemmer) senior 100,00 
C (Støttemedlemmer) junior 50,00 
D (Familie-/Husstandsmedlem) 50,00 
* vil senere blive tillagt DHCA-kontingent for 2021 

 
5) Valg af formand (Fleet Captain). 

Christian Mørk-Pedersen genvælges.  
 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
Nicolaj Bjørnholt, Peter Måhr og Erik Olsen genvælges som 
bestyrelsesmedlemmer, og Michelle Jensen genvælges som suppleant. 
 

7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Tine Mørk-Pedersen genvælges som revisor.  
Daniel Bjørnholt genvælges som revisorsuppleant. 

 
8) Indkomne forslag. 
  

a. Ungdom & rekruttering - ideer og handlinger til styrkelse? 
Der er lavet statistik over medlemstallet, hvor man kan se, at der er 
sket et fald af sejlere i fleeten. Specielt unge sejlere. 
 
Meget aktivitet i Tyskland og ingen i Danmark. Der blev sejlet Sail 
Extreme i foråret, hvilket blev sat på stablen, hvor 5 både deltog. De 
ser gerne, at nogen vil sejle det igen næste år, hvis det skal være 
muligt senere i fremtiden. Det finder dog sted samtidig med stævnet 
i Grömitz. 
 
DM afholdes på nuværende tidspunkt i enten Egensedybet eller i 
Skovshoved sejlklub. Man får ikke vist sig andre steder i landet. 
Århus festuge kan være et rigtig godt bud!  
DHCA skal pejle nogle stævner ud, så der er mulighed for dansk 
deltagelse i Hobie'en. Problemet er som oftest med mangel på både 
til stævnerne, hvor bl.a. opbakningen fra østdanske Hobie sejlere 
nogle gange har forekommet lidt tynd. 
 
Med hensyn til rekruttering, så har der været tidligere gode 
erfaringer med at tage nye sejlere med ud, så de kan få smag for 
det. Det kan enten ske i de enkelte klubber eller blot for de enkelte 
sejlere. 
 
Der er givet forslag med, at man kan tage ud med Hobie Cats til de 
enkelte klubber, hvor man møder dem til en klubaften og så sejler 
med dem. En mulighed er at tage til de klubber, der har Hobie Cats i 
forvejen, der ikke sejler. Det kan være en svær opstart, hvis det 
gives til klubber, der ikke i forvejen har bådene.  
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Der skal opdateres information inde på Dansk Sejlunions side i 
forhold til Hobie Cat 16 sejlads. Gør op med "bananbåd". Dette vil 
DHCA tage sig af. 
 
Dansk Sejlunion bløder medlemmer i den aldersgruppe, som 
Fleeten indeholder, så fleeten skal blot få vist, hvad det vil sige at 
sejle Hobie. 
 

b. 333 SOME - hvordan får vi skabt mere aktivitet og synlighed? 
Der sker ikke meget aktivitet på Fleetens Facebook side, hvor den 
meget lille aktivitet opretholdes af Olsen. Fleet 815 bruger deres 
Facebook side rigtig meget, hvilket de har god effekt med. 
Indlæg kan bestå af: 

• Stævneberetninger 

• Beretninger fra træningslejre 

• Beretninger fra den daglige træning 
(Der kan ikke postes for meget!) 
 
Alle kan lægge ting på Facebook gruppen. Der skal undersøges, om 
man kan have et live-feed fra Facebook på fleetens hjemmeside. 
Bestyrelsen skal overveje at konvertere gruppen til en side på 
Facebook. 
 

c. Aktiviteter 2022: 

• Sejlklubben Egensedybet har besluttet sig for at hoppe på de 
danske stævner. Det er endnu ikke muligt at sige, hvilke 
stævner der bliver i Danmark, men det undersøges nærmere. 

 

• 333 Cup ser ud til at blive afholdt i Egensedybet, hvor DM 
også skal afholdes vest for Storebælt. Mulighed for at 
fusionere DM med Århus Festuge.  

 

• 333 Cup afholdes nogenlunde samme weekend som 
sædvanlig. 

 

• HC16 VM afvikles i Spanien fra 10-24 maj.  
 

• Der kommer EM i Travemünde til samme tidspunkt som 
sædvanlig, hvilket er midt/slut juli. 

 

• Mulig aktivitet fra bestyrelsen kan være en begivenhed med 
E-sejlads. Formanden kommer med et oplæg i den 
kommende måned.  

 

• Der kommer en dag i en weekend i det nye år, hvor trailerne 
skal gås igennem. Dette bliver skrevet ud. Trailerne skal 
gennemgås for tovværk, beskyttelse til bådene, kassernes 
stand osv. 
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• Klaus holder trailerne lovformelige til at køre på vejen, men 
alt andet står man selv for. Oplever man problemer med 
trailerne, så kom og sig det. Klaus sætter stor pris på, hvis 
man selv er villig til at give en hånd med til at ordne traileren. 

 
9) Eventuelt.  

 
”333 Hobie Freak 2021” 
Sejlklubben Egensedybet repræsenteret ved Olivia Berg Jakobsen, Mia 
Chandler Hansen, Emma Chandler Hansen, Peter Måhr og Mikkel 
Rasmussen blev overrakt hædersbevisningen "Hobie Cat Freak 2021" af 
formanden. 
Motivering: "I år har vi valgt at give Hobie Freak pokalen til en større gruppe 
folk, da man ofte løfter bedre i flok. 
Denne gruppe har igennem de seneste par år været med til at løfte læsset 
med 333 stævner, sommer-camps og generelt bidraget med en masse til 333 
aktiviteter. De har desuden gjort en stor indsats for at trække nye sejlere ind i 
Hobie-miljøet. 
Godt gået og tillykke!" 
 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden kl. 18:30. 
 
 

 
 
Referent 
Peter Måhr 
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Formandens beretning 2021 
 
 
Det har været et nogenlunde normalt år på de danske kanter uden aflyste stævner 
på grund af covid 19. 
På den anden side af grænsen har det dog set anderledes ud med aflysninger af 
Super Sail og en del andre stævner. 
Der blev afholdt DM i Skovshoved, hvor 333 satte sig på alle tre podie pladser. 
Supergodt! Desuden var halvdelen af tilmeldte fra 333, hvilket var rimelig flot taget i 
betragtning af, vi manglede en del fra Egensedybet, og det var på 815 hjemmebane. 
Så var det året, hvor 333 ikke havde nogle med til EM i rigtig lang tid. Det gav 
selvfølgelig mulighed for andre i at blande sig i toppen! ;) Vi vender stærkt tilbage 
næste år. 
Vi skal være bedre til at bruge sociale medier, tage nogle billeder/video og få delt det 
med hinanden, så folk kan se, vi er i gang. Vi skal have set på, hvordan vi får nogle 
flere nye sejler ind og blive bedre til at hjælpe de nye i gang, så de hurtigt føler sig en 
del af Hobie miljøet og måske har lyst til at komme med til stævner. 
 
 
/Christian Mørk-Pedersen 


