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Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent  

Som dirigent valgtes Christian Caspersen, Nivå Bådelaug, som konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt d. 28/1/2018 via Facebook og J/80 
hjemmesiden. 
Bestyrelsen blev opfordret til at overveje, om generalforsamlingen også bør indkaldes 
direkte ved mail til de medlemmer der har indbetalt kontingent i det foregående 
regnskabsår. 
 

2. Formandens beretning 
I 2017 startede vi året op med en bådudstilling i Fredericia, hvor Flemming og 
besætning fra Sønderborg endnu engang viste deres båd frem. Vores J80-stand blev 
passet af indtil flere medlemmer fra J/80 klubben og var godt besøgt. 
Desværre må vi erkende, at på trods af vores anstrengelser på bådudstillingen var 
sommerens aktiviteter lidt faldende. Vi fik afholdt 2 dedikerede stævner: Crown Cup i 
Rungsted i Juni og DM i Svanemøllen i slutningen af August. Ved begge stævner havde 
vi svært ved at opnå den målsætning vi i bestyrelsen havde angående deltager antal og 
der blev brugt en del ressourcer op til tilmeldingsfristen på at nå ud til medlemmerne 
for at sikre deltagerantal. Det lykkedes heldigvis til DM at få skrabet 16 både sammen 
inkl. en fra Tyskland så det blev et officielt DS-DM. Vi vil derfor i bestyrelsen gøre en 
ekstra indsats i 2018 på at få kommunikeret ud, hvornår der er kapsejladser samt sikre 
at de officielle invitationer kommer ud tidligt så man kan nå at tilmelde sig.  
En af de positive ting vi dog kan se er sket i 2017 er at der er kommet flere både til. Vi 
har set at både Kalundborg sejlklub, Julesminde sejlklub og Hobro Sejlklub har valgt at 
satse på J/80 til at undervise i. Jeg synes det er en positiv udvikling, at vi når ud i hele 
landet, og håber at det også kan betyde at vi kan tilbyde J/80 kapsejladser i Jylland og 
få et miljø som det vi ser på Øresund. Her er det lykkedes at få en Sommer-Cup stablet 
på benene hvor man hver tirsdag hen over sommeren deltager i Rungsted/Nivå’s 
kapsejlads hvor der er 12 J/80er tilmeldt. Vi har fået vores egne baner kun for J/80 
hvor hver sejlads tager 20 min så man når 3 til 4 sejladser pr aften. Ligeledes er der en 
Vintercup i Nivå, med sejlads hver søndag fra oktober til april, hvor der sejles fra 10 – 
13. Her er konceptet det samme som om sommeren og her er der faktisk 14 både 
tilmeldte. 



I 2018 har vi indledt et samarbejde med den Tyske J/80 klub i et forsøg på at trække 
flere deltagere til vores stævner. Pt. er både Crown Cup i Rungsted i Juni og DM i 
Vedbæk i slutningen af august på plads. Desuden forsøger vi at få arrangeret et ”Taske 
Stævne i Liga format” i løbet af foråret. Ellers så opfordre vi til at man deltager i nogle 
af de stævner der ligger i Tyskland bl.a. Kieler Woche i slutningen af juni samt German 
Open i starten af september. Hvis man har mod på mere er der også Dutch Open i 
Pinsen den 20 Maj samt VM i Frankrig fra den 8. til den 14 Juli. Vi ser frem til en god 
sejlsæson i 2018. 
Formandens beretning blev godkendt. 

 
3. Årsregnskab 2017/Budget 2018 

Dirigenten konstaterede at regnskabet var offentliggjort rettidigt. 
Kassereren pointerede i sin gennemgang af regnskabet, at årsresultatet betragtes som 
tilfredsstillende med følgende kommentarer 

Lidt lavere udgifter til grej og DM og stævner end budgetteret 
Lidt lavere tilgang af individuelle medlemmer end forventet 
Intet salg af trøjer 

Egenkapital ultimo kr. 17.721,22 som består af likvid beholdning 
Det blev foreslået at bestyrelsen vurderer hvorledes der kan tiltrækkes flere 
individuelle medlemmer blandt J/80 besætninger og sejlerskolelever. Evt. ved 
yderligere støtte til stævner fra klubbens kassebeholdning. 
Regnskabet for 2017 blev godkendt og budget for 2018 forelagt med anerkendelse 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forsalg om uændret kontingentstruktur og – satser blev godkendt 
 

6. Valg af formand 
Claus Rindom genopstillede til formandsposten og blev valgt med akklamation 

 
7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

Thomas Vilsbøl genopstillede som bestyrelsesmedlem og blev valgt med akklamation 
Nicolai Lygum og Folke Galsgård var ikke på valg. 
Der blev ikke valgt suppleant til bestyrelsen 

 
8. Valg af revisor(er) og en suppleant 

Flemming Djernæs (Sønderborg) var indstillet til revisorposten af bestyrelsen, og 
modtog gerne genvalg. Flemming blev valgt med akklamation. 
Der blev ikke valgt revisorsuppleant. 
 
Generalforsamlingen opfordrede til at der vælges suppleant til bestyrelses- og 
revisorposterne. 
 

9. Vedtægter og klassebestemmelser 



Generalforsamlingen anbefalede at der nedsættes et udvalg til revision af vedtægterne 
for J/80 Class Association Denmark. 
I 2017 blev følgende opdatering til de internationale klassebestemmelser godkendt 
med ikrafttrædelse d. 1 Marts 2018: 
- Tilladt at brug af Backstay Batten 
- Tilladt brug af GoPro og andre Still og video kameraer 
- Vægtgrænse for besætning ændret fra 338 kg til 350 kg, fortsat uden begrænsning i     
antal besætningsmedlemmer 

 
10. Eventuelt 

KDY har sendt ansøgning om afholdelse af VM i 2021 
Flemming Djernæs har fremsat forslag til ændret Target sejltid og dermed bane 
længde ved DM. Forslaget vil blive taget op I diskussionsforum 
 
Foreløbigt stævneprogram 

Dato Sted, stævne 

18. - 20. Maj Open Dutch J/80 Class Championship 

9. - 10. Juni Crown Cup, Rungsted 

21. - 25. Juni Kieler Woche, Kiel 

8. - 14. Juli VM, Les Sables dOlonne, Frankrig 

25. - 26. August DM 2018, Vedbæk 

7. - 9. September German Open, Glucksburg (Tyskland v/ Flensborg) 

 
 
Internationale stævner 
Planlægning af stævner (alle stævner i begyndelsen af juli, undtaget ”Europeans”): 
 

- Worlds (2018) – Frankrig  
- Worlds (2019) – Spanien 
- Worlds (2020) – USA  
- Europeans (2020) – Frankrig 
- Worlds (2021) – Danmark har ansøgt – afgøres 18. marts 

 
 
Nivå, den 2/3/2018 
 


