Generalforsamlingen blev afholdt 7. September på terrassen bag Dragør Sejlklubs klubhus.
Følgende punkter blev gennemgået og besluttet.
1. Valg af dirigent
Michael Staal blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
Jens Kristian Andersen fremlagde følgende:
Efter sidste års velbesøgte og vellykkede DM i Middelfart, var der en meget velbesøgt Clinic i
Dragør weekenden inden Dragør Open.
Dragør Open havde et rekordstort antal deltagere, hvor Lørdagen bød på udfordringer for de
fleste, og hvor flere indså deres begrænsninger og blev/søgte tilbage til havnen. Søndagen
bød på flot vejr i klassisk Dragør stil med strøm og sol.
Flæske Cup havde så mange nye ansigter at Kenneth Bøggild måtte indrømme at han ikke
kendte de fleste af de mange deltagere. Selve sejladserne foregik under lette vindforhold,
hvor der var en professionel fotograf på banen på en motorbåd styret af Michael Hestbæk.
Det kom der en meget flot og anderledes video ud af, som er set cirka 3000 gange.
Vintertræningen i VSK havde en dag hvor Andre HC kom forbi, hvorved der var 12 joller på
vandet en lørdag, mod de normale 6 til 8. Alt i alt en stor succes.
5 danskere tog den lange tur til Gardasøen i Marts for at få rusten af sejladsen og for at
opleve det fantastiske sted Gardasøen/Torbole er. Kan klart anbefales i stedet for at skiferie.
Resultaterne var også ganske gode med 2 både i top ti i et stærkt felt.
I Påsken var der planlagt en tredages træningslejr, hvor 3 svenskere deltog. Desværre var
der ikke meget vind de dage, men vi fik nogle gode oplevelser og bedre styr på letvejrs trim
og fart.
Kastrup var som sædvanligt præget af vindspring, og nu hvor der er et nyt byggeri under
opførelse er forholdene under vestenvind blevet endnu mere udfordrende. Igen var der
mange som kom forbi, inklusive et par som vi ikke har set før.
Næste stop var Träslövsläge hvor 5 danskere deltog. Det er et flot sted at sejle, og som i år
havde let luft, og havgus da vinden endeligt kom. Med kun 3 timer fra København og
mulighed for billig overnatning, kan det anbefales at overvej at sejle dette stævne i 2020.
Det er en speciel oplevelse at sejle på så åbent hav, især når vinden kommer. Og så er
folkene der virkeligt flinke og imødekommende. Der er hotel med havudsigt og Spa tæt på,
således at det kan laves til en familieudflugt.
DM med næsten 60 både i samme farvand som Masters, med 21 danskere på linien var
specielt især da der var mange fra den gode ende af Masters feltet som kom forbi for at
afprøve farvandet inden Worlds. Der blev ikke givet med dørene, og en placering i top 10 var
noget der skulle kæmpes for. Bo Teglers: Veni Vidi Vici. Der arbejdes på i 2020 at få DM

tilbage i de normale former i Reersø, men bestyrelsen håber at folk der deltog tog stævnet
for den oplevelse det var, og muligheden for lige at skyde sig ind inden Masters.
Masters med 270 joller og mere end 120 både på linien i hver start, er ikke nemt. Med
springende vind og strøm, bliver det kompliceret, men med de to sidste dages vind og vejr
kan ingen klage. Det var fedt. De som vendte sig rundt og kiggede bagud i første start om
torsdagen eller de som i sidste sejlads kiggede fremad, kunne se en ubrudt flotille af
Finnjoller fra Middelgrundsfortet til Skovshoved havn i smukt solskin. De officielle billeder fik
ikke hele stemningen med.
Svensk Mesterskab i legendariske Marstrand havde 6 danske deltagere. Stævnet var præget
af meget let vind og en stævneledelse som ønskede at gennemføre sejladser for enhver pris.
Det betød at der blev sejlet i vind med store spring og trykforskelle. I 2 af de 8 gennemførte
sejladser var der reelt 5 knob over hele banen. Resten nåede ikke det niveau.
På medlemssiden har vi oplevet en fremgang som vi ønsker at bibeholde og udbygge ved at
møde de nye medlemmer hvor de er, og over tid få dem til at deltage i de danske stævner,
for senere måske at komme ud i verden og sejle. Det kan så klart anbefales. Veddelev har
været den drivende kraft i dette, og deres vækst er begrænset af adgang til joller til nye
’kunder i butikken’. Den indsats er bestyrelsen i DFA meget taknemmelig for.
Inden Masters har der også været vejet og svingtestet joller således at man som sejler er
sikker på at ens idrætsredskab er inden for reglerne. Det er noget vi fortsætter med da Jens
Kristian nu er international Finnjolle måler på den slags, samt at DFA råder over udstyr til
elektronisk måling.
Sociale medier:
Sejladsen i VSK, Dragør, Veddelev og Middelfart koordineres gennem en FB side hvor der
annonceres træning, samt gives opsummering omkring hvad som skete mens vi var på
havet. Vi bør undersøge om vi ikke skal lave en side for dette (Finnjolle) så alle kan se hvad
der sker(og hvor meget).
Finnjollen har en FB side hvor der arbejdes på ugentligt at publicere nyt materiale. Alle
nyheder bliver læst af mellem 250 til 300 mennesker. Ikke dårligt.
Der føres en aktiv mediestrategi af Michael Staal, således at der er forskræp omkring en
begivenhed samt en efterfølgende opsummering. Oveni krydres der med andre nyheder. Alt
dette spredes også vi FB.
Hjemmesiden er til statisk materiale og nyheder som bådmedierne ikke har, samt køb salg.
Alt i alt har 2018/19 været et godt år for dansk finnjolleklub.
Men, vi vil jo gerne fastholde og udvikle de eksisternede medlemmer/sejlere samt tiltrække
nye legekammerater, så:
Er der noget vi som bestyrelse kan gøre bedre for jer som er medlemmer, og hvordan får vi
flere legekammerater? Dette punkt blev der ikke modtaget nogen tilbagemelding på,
hvorfor bestyrelsen fortsætter som hidtil.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Jacob fremlagde det revidere regnskab. Det blev godkendt med applaus.
4. Kontingentfastsættelse for næste år
Kontingentet for 2020 er uændret 450 DKK
5. Valg af bestyrelse og revisor
Jacob D Nielsen udtrådte af bestyrelsen og da ingen meldte sig fortsætter bestyrelsen med
de nuværende 4 mand. Richard vil i løbet af oktober overtage Kasserer rollen fra Jacob.
6. Behandling af forslag og eventuelt.
Der var ingen punkter til behandling, hvor Jens Kristian gennemgik 2020 kapsejladsplanen.
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