Odense d.5.3.2017

Generalforsamling i Express klub Danmark
Middelfart Sejlklub d.4.3.2017

1. Valg af dirigent:
Erik Andersen blev valgt til dirigent (rorsmand på DEN 654)
Der var 13 deltagere, heraf 11 stemmeberettigede.

2. formandensberetning:
Så skriver vi 2017 og endnu engang kan jeg fortælle, at vi har et spændene og aktivt år
foran os. Vi er allerede i gang i Messe C i Fredericia, hvor vi har en båd udstillet og
håber på at hverve nye medlemmer. Det forlyder at der allerede nu har været mange
interesserede forbi, og at de 5 salgsannoncer vi har med bliver revet væk. Lad os håbe vi
kan få solgt bådene i Danmark, så vi får endnu flere aktive medlemmer, som kan bidrage
til den gode stime vi har været inde i over flere år.
Fyn Cup og Fyn Rundt Classic konkurrerer lige nu om, hvem der skal have love til at
kalde sig Expressernes foretrukne sejlads. Fyn Cup havde i 2016 kun 2 Expresser til start
og derfor ikke eget løb. Bedste båd blev mr. Fyn Cup – Søren Juel. Fyn rundt Classic
havde også 2 Expresser til start, i de almindelige løb, og her blev Flux med Michael
Finke hurtigste båd. Det ser ud til at Fyn Rundt Classic godt kunne blive den officielle
sejlads i år, da der nu ligger 5 Expresser i Kerteminde, hvor mindst de 3 forventes til
start.
Svensk Mesterskab blev I 2016 afviklet i Båstad i Sverige. Her var Team Exceed, Kim
Lago Nørgaard og Morten Arndal til start. De gjorde alle super god figur og viste at
Dansken kan være med i toppen. Bedst blev Morten Arndal og besætning med en flot
6.plads. Kim blev nr.8 og Team Exceed tog sig af 9.pladsen.
DM blev i år afholdt i Kerteminde og var samtidig Nordisk Mesterskab. 22 både stillede
til start og heraf var 4 svenske og 2 tyske. Vi havde håbet på lidt mere, da det nu var et
Nordisk Mesterskab, men det skete desværre ikke. Vi må dog stadig konstatere at
deltagerantallet er stabilt og at niveauet er højt. Der blev afviklet 6 sejladser i lette vinde
og det var tæt konkurrence, hvor flere kunne løbe med guldet. Bedst blev H.C. Erbs, som
både kunne kalde sig Dansk og Nordisk Mester. Sølvet vandt Søren Juel og Bronzen tog
Morten Arndal sig af.
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20 både, og deriblandt 5 danske både, var klar på startlinjen til Deutsche Expressen
Pokal I Glücksburg. Som sædvanlig viste de danske både gode takter.
Team Exceed måtte i sidste øjeblik desværre se sig passeret af familien Görge og tage til
takke med andenpladsen. Men super flot sejlet at både dem og Fjerbæk/Kronow der blev
nr.3.
”North European Express Championship Cup”, NEECC, lider desværre lidt. Måske fordi
der er for mange tilbud at vælge imellem i de enkelte lande. Det lykkedes dog at kåre en
vinder, som denne gang blev en Nordmand. Kristian Neergaard i ”Baghdad Expressen”
er nu regerende Nordeuropæisk Mester. Hvordan kalenderen ser ud for i år, eller om det
overhovedet bliver til noget, ligger ikke helt fast endnu. Det er lidt op til Arne Larssen,
som er drivkraften i det hele.
DM 2017 er fastlagt til at skulle afholdes i Vejle i uge 33. Vejle sejlklub har høje
ambitioner på vores vegne. Jeg er optimistisk og tror godt vi igen kan sigte efter 25 både.
De 3 skole Expresser i Vejle stiller til start og vi har flere nye medlemmer på banen.
Nordisk Mesterskab bliver for resten i Båstad i Sverige i uge 31.
Vi mangler desværre stadig at få det sidste på plads med vores fælles nordiske
klasseregler. De er sådan set færdige, men ligger i hænderne på vores svenske venner, så
vi er egentlig bare på standby og venter på de bliver færdige med behandlingen af dem.
Meningen er dog, at der skal være muligt at stille forslag til regelændringer fra 2018!
Vores medlemstal er stabilt og vores økonomi er fin. Blandt andet derfor kan vi tillade
os at bruge penge på at have en båd med på Boat Show. Penge vi i bestyrelsen mener er
givet godt ud. Der er i øjeblikket en del både til salg i landet, hvilket betyder vi har lidt
udskiftning i medlemmer. Vores forhåbninger er dog at bådene bliver her, så vi kan få
dem at se på havet og samtidig få flere aktive medlemmer. Kapsejlere som tursejlere.
Husk at bruge både vores hjemmeside og vores facebookside, hvor det er nemt at
kommunikere og få tips og tricks.
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til bestyrelsen og for deres engagement i
klubarbejdet. Alle gør en forskel for at fremme vores klasse både i Danmark, men også i
resten af Norden.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:
Søren Juel (DEN 115) fremlagde regnskabet.
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Driftresultat 2016

3591,52kr.

Egenkapital 31.12.2015

35681,74kr.

Regnskabet blev revideret af Thomas Kudahl (DEN 679)
Regnskabet blev godkendt.
Der blev ikke gennemgået budget 2017
Der blev spurgt til, hvad bådudstillingen i Fredericia havde kostet. 8-10.000kr. Da der er Boat
Show, hvert 2. år er det budgetteret med 44ookr. Pr. år i regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent:
Der var enighed om, at fastholde kontingentet på 250kr.
MEN, da der ved sidste års generalforsamling, blev bestemt, at kontingentet skulle være 300kr.pr.
1.1.2017 er det dette der gælder.

5. Valg af formand:
Hans Christian Erbs (DEN 271) modtog genvalg.

Periode 1 år.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
Frank Dall Kristensen DEN 742 Hjemmeside

Periode 2 år

Jacob Skræp Jacobsen DEN 233 Sekretær

Periode 2 år

Peter Moisen DEN 76) blev genvalgt til suppleant

Periode 1 år

7. Valg ag revisor samt revisorsuppleant:
Thomas Kudahl (DEN 679) blev genvalgt

Periode 1 år

Morten Fjerbæk (DEN 434) blev genvalgt son suppleant Periode 1 år.
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8. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag

9. Vedtægter og klassebestemmelser
Ikke noget nyt.
Kim Lago Nørgaard arbejder på, at vi får en Nordisk Klasse, som er godkendt af ISAF. I samme stil
som Folkebådene har det.

10. Evt
Flere i klubben vil låne deres trailer ud. Især hvis det er for at hente en ny båd, der er f.eks. er købt
i Sverige.
HC, DEN 271 – Jesper, DEN 654 – Steen, DEN 1034 og Jens Ulrik, DEN 92, vil arbejde konkret på,
hvordan vi selv kan få produceret reservedele til båden. Vi talte i den forbindelse om, Master /
Ror/ Luge Garager.
I det kommende år vil vi arbejde på, at få en ny hjemmeside. Den skal shines op og være mere
bruger venlig.

Den sorte Djævel:
Blev igen igen i år ”Vundet” af Peter Moisen DEN 76, for at have deltaget i flest ( 8 stk.) åbne
kapsejladsstævner.
Det skal lyde et stort tillykke herfra 
Referant: Jacob Jacobsen DEN 233
Sekretær i Express klub Danmark.

