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REFERAT 
 
1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jesper Jantzen. Jesper vælges med akklamation.  
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt varslet og indkaldt. 
Det konstateres ligeledes, at 18 stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenteret på generalforsamlingen. 13 ved tilstedeværelse resten via 
fuldmagt. 
Med udgangspunkt i 333s medlemstal på 35 sikrer det, at generalforsamlingen 
er beslutningsdygtig f.s.v.a. forslagene til vedtægtsændringer i dagsordenens 
pkt. 8 a.   

 
2) Formandens beretning 

”Vi startede året ud med et nyt format, træningslejr i Ho bugt. Det kom på tale 
da vi i bestyrelsen har snakket om forskellige ideer til at få ny hobie sejler på 
vandet, og at vi gerne ville prøve at komme lidt ud i hele fleetens geografiske 
område. Vi vil nemlig gerne prøve, at vise flaget andre steder end i vores 
normale lokationer, både for at tiltrække nye sejler, samt eventuelt prøve at få 
nogle af strandsejlerne med ud på kapsejladsbanen. Om det lykkedes her 
første gang, kan jeg ikke sige, men vi prøver igen til foråret. 
Vi har nemlig et meget lavt antal ungdomssejler, som konsekvens af, vi alle 
bliver ældre.  Det er jo på sin vis godt nok, og vi har stadig også cirka det 
samme antal sejler så de gamle holder stadig ved. 
Det er også noget af det, vi skal snakke om lidt. 
Vores 333 Cup gik jo ganske glimrende med masser af gode sejladser og god 
mad, så det holder vi selvfølgelig fast i. 
Så har vi haft et par store stævner på europæisk jord. Godt besøgt af vores 
fleet har vi haft adskillige besætninger med til både EM og VM.  Godt gået, det 
er dejligt at se så mange på vandet samt den gode onshore hygge! 
Resultaterne var lige ved og næsten ved EM hvor Daniel og Josephine tog 
sølv, og til VM sluttede de lige uden for podiet. Det er sgu okay selvom jeg ved 
I kan mere. 
Sensommer og efterår har været tyndt for os der ikke var med til VM. Det ved 
vi godt og det er også med i tankerne til det nye år. Vi arbejder på at få 
kalenderen dækket hele sæsonen.” 
 
Beretningen godkendes. 

 
3) Årsregnskab 

Kassereren, Erik Olsen, gennemgår regnskabet og orienterer om medlemstal. 
Der mangler i den grad ungdomsmedlemmer. 
De skæve beløb i kontingent indtægter stammer fra gebyr fra NemTilmeld. 
Trailer 3 stel er blevet færdiggjort, og er derfor opskrevet med 3000 kr. 
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Der er ingen kommentar eller spørgsmål til årsregnskabet. Det godkendes. 
 
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent til klubben 

Kassereren fortæller, at budgettet er lagt på grundlag af det aktuelle antal 
medlemmer samt de nye medlemsdefinitioner, der er lagt op til i de foreslåede 
ændringer til vedtægterne.  
Budgettet gennemgås. 
Der er ingen kommentar eller spørgsmål til det nye budget.  
 
Generalforsamlingen tiltræder bestyrelsens forslag til kontingent 
 
A (Aktive medlemmer) senior*  100,00 

A (Aktive medlemmer) ungdom U21*  75,00 

A (Aktive medlemmer) junior U16*  50,00 

B (Internationale støttemedlemmer) senior*  100,00 
B (Internationale støttemedlemmer) ungdom 
U21*  75,00 

B (Internationale støttemedlemmer) junior U16*  50,00 

C (Lokale støttemedlemmer) senior  100,00 

C (Lokale støttemedlemmer) ungdom U21  75,00 

C (Lokale støttemedlemmer) junior U16  50,00 

   
* vil senere blive tillagt DHCA kontingent for 2023   
 
 

5) Valg af formand (Fleet Captain) 
 Christian Mørk-Pedersen genvælges med akklamation. 
 
  
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

Peter Måhr modtager ikke genvalg. 
Nicolaj Bjørnholt og Erik Olsen genvælges. 
Michelle Jensen vælges som nyt bestyrelsesmedlem. 
Mia Chandler Hansen vælges som ny suppleant.  
Alle vælges med akklamation.  
Peter Måhr modtager et par flasker god belgisk ale, som tak for indsatsen. 
 

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

 
8) Indkomne forslag 
 

a. Ændring af vedtægter 
Kassereren gennemgår forslaget til vedtægtsændringer. Det skal bringe 
vores medlemskategorier i overensstemmelse med DHCAs, EHCAs og 
IHCAs opdateringer til samme. 
Der spørges til den nye ”Gold” kategori. Det er en slags VIP-medlemskab. 
Ordningen, som ikke er endeligt etableret endnu, vil blive administreret på 
IHCA niveau. Mod diverse Hobie merchandise, optagelse på VIP liste m.m. 
forventes et VIP-medlem at skulle betale USD 1000 eller mere for et 
medlemskab for en ikke endeligt defineret årrække. 
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Ellers er der ingen kommentarer eller spørgsmål. 
De foreslåede vedtægtsændringer godkendes af enstemmigt af 
generalforsamlingen med 18 stemmer for af de 18 stemmer repræsenteret. 
Vedtægternes krav til ændring af vedtægter er hermed opfyldt.  
 

b. Placering af fleet-trailere. Forslag modtaget fra Calle Sørensen 
Bestyrelsen forklarer, at beslutning om placering af trailere for år tilbage er 
delegeret til bestyrelsen. Bestyrelsen vil næste år med afsæt i 
aktivitetsniveauet blandt medlemmerne og primært ungdomssejlere 
overveje om, der er behov for omplaceringer. Bestyrelsens krav er, at der 
på en ny lokation skal være en traileransvarlig, der tager sig af opsyn og 
vedligehold. 
Lasse Grønbech kommenterer, at han er enig i den tidligere beslutning om 
at lade bestyrelsen varetage administrationen af ordningen. 
Søren har afsluttende en lille info om, at det efter nye regler måske ikke er 
alle, der må køre med vores 1000 kg trailere uden trailerkørekort. 
Bestyrelsen vil undersøge spørgsmålet og kommunikere svaret. 
 

c. Ungdom & rekruttering - hvad kan der gøres for at vende den negative 
udvikling i antallet af ungdomssejlere? 

 
Vi har potentielt nye ungdomsmedlemmer i Svendborg og i Ho Bugt.  
Der er snak om, vi skal afsøge Århusområdet om, der kunne være nogle 
nye medlemmer der. Århus Sejlklub er åben for at prøve noget, men det 
kræver der er nogle ildsjæle, der vil tage stafetten og bruge lidt kræfter. 
Nicolaj Bjørnholt håber, at han på sigt kan få tid og overskud sammen med 
Daniel Bjørnholt til at gøre noget. 
Peter Måhr anbefaler, at vi skal blive ved med at vise os på den danske 
scene som det seneste års tid. Vi skal satse på de danske stævner og 
passe på med at køre til Tyskland, hvis der er danske stævner samtidig. 
Mange i det danske sejlermiljø var overrasket over, at vi var aktive i 
Danmark. Vi skal være skarpe på ikke at tabe alt det arbejde, der er startet 
sidste år. 
Jesper Jantzen spørger, om vi har overvejet en ”fleet hobie”. Erik Olsen 
svarer, at det har været diskuteret, men der har ikke været økonomi til det. 
Peter Måhr kommer med en ide om, at vi dedikerer 1 – 2 time efter 
sejladserne på de store danske stævner med andre klasser (f.eks. Sail 
Extreme) til at lave nogle ”kom og prøv en Hobie Cat” sessioner. 
Generalforsamlingen synes, det lyder som en god ide. Christian Mørk 
forslår, at vi udpeger nogle ansvarlige/tovholdere til hvert stævne. Ikke 
ment som, at resten bare skal gå fra standen. De skal blive og hjælpe 
til/sejle med interesserede. Der er forskellige kommentar til, at vi ikke må 
efterlade dem, der er ansvarlige. Søren Andersen kommer med en 
kommentar om, at vi bør annoncere det på forhånd, måske igennem 
sociale medier. 
Kommentarer om at vi skal forsøge at komme med til Harboe Cup igen. 
Nicolaj fortæller, at DHCA vil kontakte Harboe Cup. Hvis det er succesfuldt, 
synes folk vi skal annoncere et ”kom og prøv en Hobie Cat” event der. 
Århusfestuge bliver også nævnt. Bestyrelsen tager det hele til efterretning. 
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Søren forslår vi får nogle beach-bannere. Der bliver diskuteret om der kan 
være nogle rettigheder omkring logo. Bestyrelsen tager det hele med til 
DHCA. 
  

d. 333 SOME – halter stadig. Hvordan får vi motiveret flere til at bidrage? 
Kommentar om at der var god dækning på Instagram under VM. Opgaven 
var udliciteret til Thor Ellegård Madsen, Fleet 815. 
Der er snak om Facebook, er den rigtige platform? Det forslås, at vi skal 
bruge Instagram noget mere, da det er mere for de unge. 
Vi skal lave en quick-guide til, hvad der gøres for at få adgang til at lægge 
op på DHCAs Instagram, og hvem man skal tage fat i for at få adgang. 
Vi skal være bedre til at lave billede- og video-materiale når vi har 
aktiviteter. 
Det bliver besluttet, at både Instagram og Facebook skal bruges, da de 
begge kan nogle ting, det andet medie ikke kan. 
 

e. Aktiviteter 2023 
Der kommer træningslejr i Ho Bugt muligvis midt i marts. 
Der kommer træningslejr på Helnæs i påsken som Peter og Klaus Måhr 
står for. Mulighed for at overnatte i sommerhus og med Mark Landry som 
træner. Der er lidt snak om de 2 træningslejre måske kan ligge for tæt på 
hinanden. 
333 Cup søges afviklet i juni med Sejlklubben Egensedybet som vært. 
Vi har en ide om en Long Haul efter sommerferien omkring august. 
Der bliver fortalt, at Fleet 815/ Skovshoveds alternative arrangement med 
en form for stjerneløb var rigtig sjovt og anderledes. 
 
 

9) Eventuelt 
Erik Olsen forklarer, at kravet i kapsejladsreglerne til, at alle trapezseler fra 1/1 
2023 skal være udstyret med en ISO certificeret quick-release trapezkrog er 
udsat til 2025. World Sailing har for nylig erkendt, at producenterne ikke er 
klar. 
I Hobiernes klasseregler blev der allerede tidligere i år taget højde for 
situationen ved udnyttelse af muligheden i kapsejladsreglerne for at lave en 
undtagelse fra kravet.  
 
Resultat af 333s Bowling Mesterskab: Olivia Berg Jakobsen vinder 
damepuljen og Mikkel Stampe Nielsen vinder herrer-siden. 
 
Jesper og Magnus Jantzen udnævnes til 333 Hobie Freaks 2022 og 
overrækkes Hobie Freak pokalen. 
 
 
Generalforsamlingen slutter kl. 17:30 

 
 
Referent 
Christian Mørk-Pedersen 

 


