Generalforsamling 2021
Express klub Danmark
Online på Teams den 7.3.2021 kl. 10.00

Pga. Covid-19 pandemien blev der ikke afholdt Generalforsamling i Express klub
Danmark 2020, og derfor findes der intet referat fra denne.

1. Valg af dirigent
Lene Skovgaard DEN 609
2. Formandens beretning
Formandens beretning – 2021
Hans Chr. Erbs / DEN 271

2020 var på alle måder en udfordring – og det var den selvfølgelig også for
sejlsporten. Vi kom sent i gang, fik afviklet mindre end halvdelen af det
planlagte og så blev vores generalforsamling for 2020 også aflyst af flere
omgange. Derfor forefindes der heller ikke en formandens beretning fra sidste
år. Jeg skal dog prøve at samle op så godt som jeg kan.
DM 2019 og 2020
DM 2019 blev afholdt i Aarhus sammen med Spækhuggerklubben og i
rammerne omkring Aarhus Internationale sejlsportscenter. Aarhus Sejlklub
havde virkelig lagt sig i selen for at afholde et super stævne, og det var sjovt at
prøve det i rammerne af det fantastiske hus, hvor mange af vores danske
verdensstjerner har deres hverdag. Vinder blev undertegnede i DEN 271.
DM 2020 skulle afholdes i Middelfart i samarbejde med L23-klubben, hvilket
skulle vise sig at have en del udfordringer med sig, da en global pandemi
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bogstaveligt talt fik fejet benene væk under sommerens stævner. Ikke mindst
fordi myndighederne og Dansk Sejlunion valgte at fortolke forsamlingsforbud
som antal personer på banen og ikke pr. båd eller pr. start. Middelfart
knoklede i flere uger, og endte med at finde en god løsning, hvor klasserne
skiftedes til at være på banen. Det var dog ikke kun pandemien, der drillede
men også vinden. Stævnet blev afholdt i meget lette vinde, hvor der blev
sejlet en del ”elevatorsejlads”. Det lykkedes dog på mirakuløs vis at afvikle 8
sejladser. Bedst ud af det kom Morten Stoy og besætning i DEN 826, der med
den mest stabile serie kunne kalde sig Dansk Mester.
DM 2021 bliver afholdt i Fåborg. Igen i år i samarbejde med L23 klubben, men
denne gang i uge 32. Det bliver samtidig Nordisk Mesterskab for Albin
Express, hvor vi håber at kunne lokke et par både fra Tyskland, Sverige og
Norge med.
Internationale Stævner
Både i 2019 og 2020 var der Dansk deltagelse ved internationale stævner.
Ved Nordisk Mesterskab i Båstad 2019 deltog 3 danske både, og DEN 271 gik
derfra med en sølvmedalje. Også ved Tysk Mesterskab i Glücksburg var der
dansk deltagelse, da 4 danske både deltog. DEN 271 sejlede lige nøjagtig en
podieplads hjem ved at blive nr.3
2020 var, som vi alle nok tydeligt husker, ikke et år hvor man rejste meget
over grænserne. Det lykkedes dog at afvikle et Tysk Mesterskab i Glücksburg,
hvor 3 danske Expresser var til start. Som om vi ikke var ramt nok, så var det
endnu et stævne præget af lette vinde. De danske både gjorde det dog godt
med 2 podiepladser. DEN 271 blev nr.2 og Jesper Nørbo i DEN 654 blev nr.3
Der har været en lille nedgang af danske både i de internationale stævner
over de sidste år. Det virker dog som om, at der stadig er lyst til at trække
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båden andre steder hen, for at møde nye besætninger og ikke mindst prøve
nye grænser af.
Andre stævner med deltagelse
Både ved Sjælland Rundt, Fyn Rundt og Fyn Cup har der som sædvanlig været
Expresser med. Der er desværre stadig en faldende tendens i deltagelse. Vi
ser at både Fyn Cup og Fyn rundt, har deltagelse af vores medlemmer, så jeg
kan kun opfordre til at folk taler sammen, og overvejer om vi kan mødes det
samme sted. Jo flere ens både jo sjovere er det – sådan er det bare.
Til gengæld er der godt gang i 2star sejladserne, som er blevet meget
populære de sidste par år. Der sejles 2star i Express, så vidt vides, både fra
Aarhus og fra Middelfart, som ovenikøbet har en hel serie, i samarbejde med
det omkringliggende klubber.
Nye master
Vores masteprojekt har over disse 2 år bestået sine først prøver. Sidste vinter
gik vi og skruede 5 master sammen i en hal ved Tørring (Vejle) - og i år har vi
sammen nu skruet endnu 3 master sammen. At dette kan lade sig gøre,
skyldes ikke mindst et dedikeret arbejde omkring både produktion, men også
omkring hjælp til at få målt op og monteret beslag. Jens-Ulrik Henriksen har
lagt et rigtigt stort arbejde i produktionen og Peter Moisen har, med stor
kompetence, hjulpet medlemmer med at få fræset huller til faldudtag osv.
Kæmpe stor tak til jer for jeres store arbejde, til gavn for klubben og til gavn
for klubbens medlemmer.
Der er pt. Solgt 14 master, hvilket betyder at vi er i ”break even” og at alle
investorer har fået deres penge igen. Herfra kan vi håbe at andre får øjnene
op for, at man faktisk kan få en ny mast rigtig billigt. Og ovenikøbet har
mulighed for at få hjælp til det meste omkring rigning af den.
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Masteprojektet er en vigtig del af at holde vores både ”sejlende” i mange år
endnu.
Medlemstal og økonomi.
Over de sidste par år har fået en del nye medlemmer i klassen. Det tegner
rigtig godt for fremtiden. Ikke mindst fordi vi nu spreder os helt fra
Frederikshavn til København. Største problem er egentlig, at der indimellem
ikke er både nok på markedet. Måske især i Danmark.
Hvad angår den økonomiske situation i klubben, så brugte vi for et par år
tilbage lidt penge på at sparke masteprojektet i gang. Det halverede vores
kassebeholdning, som dog i forvejen var fin. Covid-19 har gjort, at vi ikke rigtig
har brugt penge i 2020, blandt andet fordi Boatshow var aflyst, og vi har
derfor kunnet indhente lidt af det tabte. Når vi sælger mast nr.15, så
begynder tilbagebetalingen til klubben, for det udlæg den har gjort, som på
længere sigt gerne skulle medføre, at klubben får alle pengene tilbage.
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til bestyrelsen og for deres engagement
i klubarbejdet og velkommen til alle de nye medlemmer. Alle gør en forskel
for at fremme vores bådklasse.
Glæder mig til at se jer alle på vandet i en sæson hvor vi skal indhente noget
af det tabte 
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3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Overskud for året pr 31.-12. 2020
7113,90kr.
Egenkapital pr. 31.-12. 2020
24375,33kr.
Det positive resultat skyldes bl.a. den manglende aktivitet i 2020, grundet
Covid-19 og salg af 14 master. Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen gennemgang af budget for 2021
4. Fastsættelse af kontingent
Uændret 300kr.
5. Valg af formand
Hans Chr. Erbs (DEN 271) modtog genvalg for en et årig periode
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Frank Dall Kristensen DEN 742 modtog genvalg for en 2 årig periode
Jacob Jacobsen DEN 233 modtog genvalg for en 2 årig periode
Kim Lago Nørgaard DEN 2011 har solgt sin båd til Østrig.
Derfor blev Mikkel Ebbesen DEN 811 valgt, til ansvarlig for klassereglerne.
Da Kim Lago Nørgaard ikke var på valg i år, er Mikkel Ebbesen på valg igen
næste år 2022.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Thomas Kudahl DEN 679 blev genvalgt for en 1 årig periode
Lene Skovgaard DEN 609 modtog genvalg for en 1 årig periode
8. Status på projekt masterør
Som det fremgår af formandens beretning er pt. solgt 14 master.
Der blev drøftet, at det sociale og klubarbejdet var til stor gavn, for de
medlemmer, som havde deltaget i bygning af nye master i laden i Aale. Dette
vil vi forsøge at fortsætte med.
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Ligeledes vil Peter Moisen DEN 76, prøve at få lavet en tegning, hvor man kan
se alle målene og hvor beslagene skal monteres. Dette bl.a. fordi, der er en
del forskel på masterne.
Peter har også fremstillet de skabeloner, der bruges til at fræse huller i
masten, hvor beslagene skal sidde.
9. Indkomne forslag
HC. havde et forslag, om at klubben fik et reservedels udvalg.
Jesper Nørbo Sørensen DEN 654 blev valgt.
Udvalgets opgave bliver, at rådgive og have viden om, hvor og hvem der
producerer eller sælger stumper/reservedele til Albin Express.
For Express Klub Danmark vil det være et non profit udvalg.
Ligeledes vil shop delen hos onedesignparts.dk over tid blive udfaset, men
fortsætter indtil lageret er udtømt.
10. Vedtægter og klassebestemmelser
Ingen nye regler eller forslag.
11. ”Den sorte djævel”
Gik igen i år til TEAM LYNX DEN76
Hele 7 stævner fik de sejlet på trods af de vanskelige forhold, i den forgangne
sæson. Flot og stort Tillykke
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12. Eventuelt
Formanden takkede Kim Lago Nørgaard DEN 2011, for hans indsats i klubben
igennem en lang årrække. Kim stopper i klubben, da hans båd nu sejler i
Østrig
Søren Juel sejler ikke Fyn Cup i år, da han har købt en First 40, som han vil
deltage med. Explorer vil ikke blive solgt lige med det første
Trænings stævnet i Vejle den 5.-8. maj. 4-5 både er forhåndstilmeldt. Men der
er stadig stor tvivl om stævnet pga. pandemien.
DM sejles i Fåborg. I uge 32.

Referent: Jacob Jacobsen DEN 233
Sekretær i Express klub Danmark.
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