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Referat 2022 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 
Dirigent: Lauritz Winther 
 
Referent: Jeppe Krat 
 

2. Formandsberetning fra Loke 
 
Som næstformand, overtog jeg formandsposten for ca. 1 måned siden, men vurderer godt 
jeg kan skrive en formandsberetning for hele året, da jeg har deltaget som næstformand i 
hele perioden. Jeg har taget udgangspunkt i referatet fra GF 2021, og kommenteret ud for de 
indkomne forslag til dette møde.  
 
a. Træningslejre, kunne vi evt. lægge dem nogle andre steder end Rungsted/Aarhus  

– Træningslejre er gennemført i Rungsted og Aarhus.  
 
b. Kunne man koordinere træning bedre, inden de store stævner  

– Der er afholdt træningslejr op til EM i Rungsted, samt træning op til VM. 
 
c. Når man tager til Eurocup, kunne man så have forberedelse med andre lande, så det blev 
større træningslejre.  

– Ved Eurocup i Koper var der fællestræning med bl.a. Tyskland. 
 
d. Spørgsmål om man kan støtte op om, at få træning sammen med andre lande  

– Der er ikke sket noget i forhold til dette.  
 
e. Forslag om at 29er klassen bliver mere aktiv i at underbygge det internationale 
samarbejde. 

– Ikke sket nogen stor udvikling.  
 
f. Flere vil tage afsted, hvis den danske deltagelse er planlagt og koordineret. 

– Vi har den fælles danske 29er-eventkalender på 29er klassens hjemmeside, som 
løbende er opdateret.  

 
g. Mulighed for flere deltagere hvis 29er klassen har fokus på nogle udvalgte internationale 
stævner.  
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– Følgende stævner har haft fokus: Koper (Slovenien), Workum (Holland), Kieler Woche 
(Tyskland) og EM i Rungsted  

 
h. Genoptage påsketraditionen, hvor der også er fokus på nye/begyndere  

– Ny påsketradition:  Koper (Slovenien).  
 

i. YES - Kiel i pinsen giver mulighed for at møde med nogen nye, ikke kun toppen  
– Ikke stor dansk deltagelse, men godt felt. Med bredt niveau, både nye men også 

toppen.  
 
j. Ønske om at lave træningslejre med specifikke formål, eks. fokus på start eller fart, 
behøver ikke være i udlandet  

– Der er ikke blevet arrangeret specifikke træningslejre  
 

k. Ønske om fokus på små klubber  
– Ingen træningslejre i småklubber. Udover UDM i Lemvig og klubkonference i 

Vingsted, hvor 29er blev udstillet. 
 
Der har været fokus på at samle den danske deltagelse under fælles træningsoplæg til EM, 
VM og Koper, hvilket der er blevet givet støtte til fra 29er Class Denmark. Udover dette 
bidrag, har deltagerne betalt en egen andel. Derudover har der været arrangeret 2 
træningslejre i Aarhus, som 29er Class Denmark har støttet. Da jeg nu har overgået til 49er-
klassen, takker jeg for denne gang og genopstiller ikke til formandsposten.  
 
3. Regnskab (Fillip) 
 
Regnskaber er lavet af kassereren Pia Pedersen. 
I årets løb har der kun været indtægter fra kontingent. Ingen tilskud er kommet fra DS i år, 
men de har støttet mere indirekte. Det er sket til stævner og trænertilskud. 
 
Udgifter:  
Gennem året har klasseorganisationen støttet disse lejre med trænere: 

• EM-lejr 
• Stævnet i Koper 
• VM 

Der har været et underskud på 15.865 kr. Dette er som vedtaget på sidste 
generalforsamling, da man aftalte at bruge af nogle af de indestående midler (især til EM og 
VM). 
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4. Kontingent 
 
Det nuværende kontingent er 300 kr. 
Forslag om at fastholde kontingent. Ingen der stemmer imod og kontingent er derfor det 
samme som forrige år. 
 
5. Indkomne forslag 
 
Danne den administrative gruppe i bestyrelsen 
 
En administrativ gruppe kan bl.a. sørge for at holde officielt DM og søge DS-puljer 
Gruppen skal sørge for strukturer, og derfor ikke er en del af bestyrelsen, men hjælper med 
de mange små opgaver. Det vil være godt hvis gruppen kommer fra mange klubber og 
være med til at brede klassen ud. 
 
Til generalforsamlingen var der ingen forældre til stede. Nedsættelsen af en administrativ 
gruppe skal arbejdes med i de kommende år. Der er en opfordring til at få nye forældre ind 
løbende. 
 
Bestyrelsen skal arbejde på at finde flere forældre ved at være synlig både i den østlige og 
vestlige del af Danmark.  
 
Øget aktivitet på facebooksgruppen ”Dansk Sejlunion Sport” 
Ønske fra Dansk Sejlunion v. Jan Christiansen om at bruge facebookgruppen til at 
præsentere de forskellige træningslejre. De støttede trænere skal sørge for at fortælle om 
hvad vi laver, og vise synlighed. Det kunne være ved at interviewe og skrive indlæg.  
  
Både Trænergruppen og bestyrelsen vil gerne støtte op om det.  
 
Opdelt kalender i ”ny”, ”øvet” og ”sejlere der ligger i top-25 ved Eurocup-stævner” 
Kommer fra et møde, hvor der blev snakket om, at der ikke var nok planlægning, og at folk 
føler sig presset til at deltage i nogle stævner. 
 
Det blev vedtaget at der bliver lavet en samlet kalender af bestyrelsen. Denne kalender vil 
indeholde en vægtning af de enkelte stævner og guide til hvilke stævner, der er 
interessante for hvilke målgrupper. 
 
Hyere eller Koper 
Filips input er at vi skal til Hyere da de nordiske lande tager til træningslejr i Spanien og 
efterfølgende til Hyere. 
En gruppe der skal finde ud af hvilket vi tager til.  
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hvordan beslutter vi de stævner vi tage til 
Opbakning til at vi tager det på et bestyrelsesmøde. Medlemmerne skal findes de lokale 
sejlers holdning og derefter finder bestyrelsen deres endelige holdning.  
 
29er klubben har typisk støttet en påskelejr, EM og VM, mens de andre stævner typisk findes 
på klubplan. Bestyrelsen skal være et forum for de forskellige klubbers holdning og finde en 
national retning. Flere bestyrelsesmøder hvor 29er klassen vælger i fællesskab. 
 
2022 kalender 
Den næste bestyrelse skal lave en samlet kalender jf. det ovenstående forslag. 
 
DM status 
Pierre Baad er i dialog med Dansk Sejlunion om at vi skal have flere medaljer til UDM. Han 
har lavet en ansøgning om at få medaljer i både dreng, pige og mix. 
 
Afrapportering af tilskud til klasseorganisation via DS-tilskudsordningen 
Bliver håndteret af de relevante partnere. 
 
6. Valg af formand 
Ingen har på forhånd sagt at de vil stille op. Ifølge vedtægterne skal der være en overvægt 
af sejlere og formanden skal også være sejler. 
 
Niklas Holt valgt som formand uden modkandidater. 
 
7. Valg af bestyrelse 
 
Valg af næstformand 
Marius Melbye (Snekkersten Skotterup Sejlklub)) valgt som ny næstformand uden 
modkandidater. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Gil Hendin (Hellerup Sejlklub) 
Emil Moth (Aarhus sejlklub) 
Marie Maier (Aarhus sejlklub) 
Camilla Svensson (Fredericia Sejlklub) 
Jeppe Krat (Sejlklubben Køge Bugt/Hellerup Sejlklub) 
Niklas Printzlau (Snekkersten Skotterup Sejlklub) 
Laurits Vinter (Hellerup Sejlklub) 
Fillip Hansen (Kongelig Dansk Yachtklub) 
Henrik Idriss (Aarhus sejlklub) 
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9. Eventuelt 
 
Mere danske og lokale stævner 
 
Der foreslået at klassen skal være bedre til at planlægge kalender med andre klasser. En 
ligene tilgang bruger Laser- og Europaklassen. Det skaber flere sociale relationer og kan 
være med til at få nye 29er sejlere. Af konkrete camps og stævner, snakkes der om at få 
29eren med til Oure uge 42 camp igen. Der er opbagning til at klassen har det med i sine 
overvejelser når der skal planlægges kalender. 
 
Klassen må gerne have et underskud 
En afstemning om vi fortsat skal have underskud. Der et underskud på 15.000 i år. Sidste år 
var der fuld enighed om at der skal være underskud i de kommende år. Nuværende formand 
vil gerne henstille til at det fortsætter i det kommende år, under den nye bestyrelse.  
 
Forslag om at der ikke skal være en beløbsgrænse. Ingen indvendinger mod det, og det er 
vedtaget. 
 

Til orientering er bestyrelsen konstitueret med følgende poster:  

• Formand: Niklas Holt (Aarhus sejlklub) 
• Næstformand: Marius Melby (Snekkersten sejlklub) 
• International kontakt: Filip Hansen (KDY) 
• Kommunikationsansvarlige: Camilla Svensson (Fredericia og aarhus sejlklub) og 

Jeppe Krat (Hellerup sejlklub) 
• Sejlernes repræsentant ved stævner: Niklas Holt (Aarhus sejlklub) 
• Kontaktperson til Dansk Sejlunion: Henrik Idress (Aarhus sejlkub) 
• Menige bestyrelsesmedlemmer: Gil Hendin (Hellerup Sejlklub), Emil Moth (Aarhus 

sejlklub), Marie Maier (Aarhus sejlklub) og Laurits Vinter (Hellerup Sejlklub) 
 
Næste bestyrelsesmøde: Formand indkalder til møde 7. eller 8. januar 
 
Punkter til mødet: 

• Forældre til den administrative gruppe 
• Finde en eventuel afløser for Henrik 
• Planer for påske 
• Skiff DM - Hellerup Sejlklub vil gerne holde Skiff DM. Umiddelbart er juni Hellerup 

Sejlklubs forslag, men klassen vil gerne have det i efteråret. 
 
 
 
 


