København d. 30/6-2022

Dansk X-99 Klub
Ordinær Generalforsamling 2022 - Referat
Dato :

25. juni 2022

Arrangør/vært:

Dansk X-99 Klub, Sejlklubben Sundet

Agenda:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
8. Valg af revisorer og en suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
10. Eventuelt.
Referat:
1. Valg af Dirigent
Formanden, Michael Jeppesen (DEN421) bød velkommen til
generalforsamlingen og foreslog at Sysser Davidsen(DEN517)
som dirigent og Sysser blev valgt. Sysser konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning:
Formanden afgav beretning for 2021.
Sæson 2021 var stadig stærkt påvirket af Corona. Palby Fyn

Cup havde 20 tilmeldte X-99’ere, men sejladsen blev aflyst få
uger før sejladsen, da Corona restriktioner blev forlænget så
Bogense sejlklub ikke kunne afholde stævnet. En ny
kapsejlads, Sundet Rundt, blev sejlet i maj måned med 7
tilmeldte x-99’ere og tilsvarende blev Stelton Cup i Vedbæk
gennemført med 5 tilmeldte X-99’ere. Der blev i juni
arrangeret det første X99-træningsstævne i Sundet sejlklub
og det var en stor succes med 10 både og næsten 60 sejlere.
Om lørdagen sejlede Henrik Søderlund fra North Sails rundt i
en ledsagerbåd for at coache bådene, men på grund af
meget hård vind lykkedes det ikke så godt. Der blev sejlet
nogle gode sejladser om søndagen i hård vind.
I 2021 aftalte bestyrelsen at forny den eksisterende X99.dk
hjemmeside. Det gamle system var svært at vedligeholde og
for at holde hjemmesiden opdateret valgte bestyrelsen af
skifte til nyt og mere moderne system, hvor det er lettere at
lægge nye artikler, tips og information på. Michael
opfordrede til medlemmerne til at sende input til
hjemmesiden på e-mail adressen x99danmark@gmail.com.
Så vil Webmasterne lægge det op på hjemmesiden.
3. Årsregnskab.
Regnskabet for perioden 31/12-2020 til 31/12-2021 blev
fremlagt og gennemgået af kasseren (Kim DEN517) og
regnskabet blev godkendt. Ud over kassebeholdningen har
klubben 3 X-99 halvmodeller hvoraf en er vandrepokal for
det uofficielle DM, Palby Fyn Cup. Der var 21 aktive
medlemmer i 2021.
4. Indkomne forslag.
Thomas (DEN467) havde set på klubbens vedtægter og der
var flere punkter som ikke længere var aktuelle. Derfor
foreslog Thomas nogle ændringer:
- Kontrol af om X-99 bådede overholder klassereglerne
fjernes fra vedtægterne.
- bestyrelsen skal drage omsorg for at stævner skal holdes på
rimeligt niveau fjernes.
- Bestyrelsen vil opfordre til at deltage i udvalgte sejladser.

- Fremover vil kun være aktivt medlemskab. Alle aktive
medlemmer vil have stemmeret på generalforsamlingerne.
Ændringerne blev drøftet og enstemmigt vedtaget.
Der blev drøftet om der kunne laves et password beskyttet
medlemsområde med en medlemsliste, så X-99 sejlerne
kunne kontakte hinanden for at aftale sejladser, søge gaster
eller andet. Lene, Webmaster, vil undersøge muligheder og
om der er begrænsninger i forhold til GDPR regler.

5. Fastsættelse af kontingent.
Det årlige kontingent på DKK 99,- fastholdes for 2022. Nye
medlemmer får ved indmeldes en X-99 kasket.
6. Valg af formand.
Michael Jeppesen var på valg. Michael udtrykte ønske om at
flere deltog i planlægningen og forberedelsen af Palby og
træningsstævnet. Der var flere der gerne vil hjælpe til og
Michael blev under applaus genvalgt for endnu en periode.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
To bestyrelsesmedlemmer var på valg
Ulrik Meyer(DEN297) og Per Leth Hansen (DEN519) blev
begge genvalgt for endnu en periode.
Som ny suppleant blev valgt Brynjulf Mortensen (DEN60)
8. Valg af revisorer og en suppleant.
Sysser blev genvalgt som revisor og Morten Vinther
(DEN425) blev genvalgt som revisor suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
Se under punkt 4
10. Eventuelt.
Mange både har svært ved at samle gaster til stævner og
især ved Træningsstævnet d. 25. og 26. juni 2022 var der for

få gaster til at sejle med alle 9 tilmeldte både. Der kunne kun
samles mandskab til 6 både. Alle medlemmerne opfordres til
at få flere sejlere til at melde sig til stævnet i 2023.
Bestyrelsen vil se på en bedre måde at tilmelde sig stævnet
da Nem-tilmeld ikke var så nem at bruge.
Brynjulf nævnte, at DEN60 igen næste vinter vil arrangere
træningssejladser i weekenderne i Svanemøllebugten.
Brynjulf opfordrede andre både at komme til
Svanemøllehavnen for at kunne sejle med til vinter.
Tilsvarende kunne x-99 sejlere melde sig som gaster.
Vedlagt :

Nye vedtægter 2022
Regnskab for perioden 31/12 2020 til 31/12-2021

Til stede ved generalforsamlingen var :
DEN421:
Michael Jeppesen
DEN426:
Søren Schnack Larsen
DEN425:
Morten Vinther
DEN517:
Kim Rasmussen
Sysser Davidsen
DEN60:
Brynjulf Mortensen
Mette Moeslund
DEN467:
Lene Bach Madsen
Thomas Nielsen
DEN111:
Normann Sloth
DEN55:
Casper Andreassen
DEN311:
Lasse Poulsen
Hanne Dahl Iversen
DEN519:
Per Leth Hansen

Ref. Per Leth Hansen

