
Referat af stiftende generalforsamling 2003 til Foreningen 

Meginclub Danmark. 

Kaj Jørgensen (KJ) blev udpeget som dirigent for mødet. 

Jens Kjellerup (JK) tog referat 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ludvig Koch Hansen (LKH) fremlagte “beretning” om arbejdet op til den stiftende 

generalforsamling. Baggrunden for foreningen er, at der skal være en forening til at 

videreføre arbejdet med at sikre sejlads med meginbåde, drive et meginregister, en 

aktivitetskalender og afholde den årlige Meginbowle. Ludvig skulle hilse fra Peer Bruun 

som nu er 80 år. Peer kunne desværre ikke deltage i årets Meginbowle. Ludvig oplyste at 

Peer ser dannelsen af foreningen som et godt initiativ som han støtter fuldt ud. 

 

Claus Lavdal (CL) oplyste at der er blevet oprettet en hjemmeside www.meginclub.dk. Det 

er tanken at denne hjemmeside skal være omdrejningspunkt for klubbens aktiviteter. For 

at gøre opmærksom på foreningen, hjemmesiden og den stiftende generalforsamling er 

der blevet udsent 250 postkort til personer der har stået registreret i et eller flere af de 

hidtidige meginregistre. 

 

Der har siden hjemmesiden blev tilgængelig i marts været: 

• 1500 forskellige besøg 

• 50 indlæg pr e-mail 

• 30 indlæg i megin-til-megin 

• 86 meginjoller er registreret 

• 6 stormegin er registreret 

Der er i opbygningen lagt vægt på en stor sikkerhed i hjemmesiden. Alle indlæg og 

beskeder skal defor altid konfirmeres via en e-mail der sendes til den der har skrevet 

indlægget. Ligeledes oplyser foreningen ikke e-mail adresser på dem der skriver indlæg 

eller på medlemmer. Hvis man vil skrive til megin medlemmer er man derfor nødt til at 

skrive i megin-til-megin. Der er en liste over e-mails i foreningen som er til rådighed for 

bestyrelsen til at udsende meddelelser til medlemmerne. 



 

Hjemmesiden er reklamefinansieret. der er pt. en årlig indtægt på 2000 kr. Udgifterne til at 

udsende postkort og igangsætte hjemmesiden har betydet at der idag er et underskud på 

regnskabet på kr. 834. Det forventes at med næste års indtægter vil der være overskud på 

driften. 

 

LKH oplyste at det er aftalt at foreningen økonomisk skal hvile i sig selv. Det er alene på 

grund af diverse startomkostninger – specielt udsendelsen af postkort - der har medført at 

der idag er et underskud. 

 

Flere spurgte til om der eksisterede en bestyrelse for foreningen. JK oplyste, at det på 

sidste meginbowle (2002) blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af CL, LKH, 

JK og Michael Hedager (MH). Det er arbejdsgruppens forslag til vedtægter der er udsendt 

med indkaldelsen til årets meginbowle. Der er således ikke en bestyrelse og 

generalforsamlingen er stiftende. 

 

Henrik Nikolajsen (HN) har fremsendt et forslag til ændring/udviddelse af det oprindelige 

vedtægtsforslag. Henrik fortalte, at han fremsendte forslaget fordi han mente at hvis 

rettelserne ikke kom med ville det ikke være muligt for foreningsmedlemmer at deltage i 

bestyrelsen eller det øvrige arbejde i foreningen. Ligeledes mente HN at 

foreningsmedlenner burde have taleret på generalforsamlingen. Samtidigt ville Henrik 

gerne sikre at en eventuel nedlæggelse af foreningen foregik på demokratisk vis. 

 

LKH gennemgik det grundlæggende i vedtægtsforslaget. At foreninger der har én eller 

flere joller har én stemme uanset antallet af joller. Private jolleejere har én stemme. 

 

Der blev stemt om ændringsforslaget og alle stemte for det oprindelige vedtægtsforslag 

incl de af HN foreslåede ændringer. 

 

Søren Kramer (SKR) meddelte at han og Brejning sejlklub gerne ville holde Meginbowlen 

næste år. Det blev diskuteret om tidspunktet var godt. Der var enighed om at det var godt 

med en fast weekend hvert år. 

 



Der var valgt til bestyrelsen. Opstillede var SKR, LKH, MH og JK. Alle blev valgt. HN 

donerede en flaske Valhalla mjød som bestyrelsen skal dele på det første 

bestyrelsesmøde. 

 

Det blev vedtaget, at det med den foreliggende økonomi ikke var nødvendigt at vælge en 

revisor. 

 

KJ erklærede herefter foreningen for stiftet. 

 

Bestyrelse konstituerede sig herefter. Valgt til formand er Ludvig Koch Hansen. 

Bestyrelsen takkede medlemmerne for valget og gik herefter over til overrækkelsen af 

årets meginbowle. 

  



Referat af generalforsamling 2004 

Søren Kramer bød velkommen og gav ordet til Ludvig 

Ludvig gennemgik dagsorden og foretog valg af dirigent: Kaj 

Kaj fortog valg af stemmetæller og referent 

Bestyrelsens beretning ved Ludvig 

    Der har været et møde i Odense hos Michael, ellers via nettet og telefon. 

    Hjemmesiden er meget tilfredsstillende, der er mange forskellige indlæg 

    har forsøgt med bankkonto men det virker ikke helt. 

    vi har taget initiativ til kapsejladsregler så vi slipper for de mange flag og den 

komplicerede startprocedure. 

    Link til vores hjemmeside fra andre hjemmesider, har været en af vorre projekter hos 

Peer Bruun kunne det ikke lade sig gøre. Den har måske været der. - bestyrelsen prøver 

igen. 

    Torben på smakkecenteret er blevet kontaktet for at gøre opmærksom på at det ikke er 

en opdateret liste. - han vil ikke nedlægge den da han har fået penge til at vedligeholde en 

registrering. 

    den liste vi har, er en man selv laver, ved tilmelding så den bliver forhåbentligt mere 

opdateret. 

    Steffen Bønneland er vore eneste sponsor og han giver 2000,- om året for en lille 

reklame. Hvis man har kendskab til en anden sponsor skal man bare sige til. 

    Vi har opnået det vi ville med hensyn til sejladserne, der er allerede nu blevet afholdt 2 

sejladserne. 

Spørgsmål: Hvem har stemmeret: Det har alle der har en jolle, men foreninger og klubber 

har også kun en stemme. 

Hvor mange registreringer: Ca. 150 registreringer lige nu ud af ca. 400 styk 

Regnskab: ingen problemer: vi har 910,42 kr. og har betalt for webhotel indtil 1/8-2005 

Hvorfor er vi så mange til dette stævne: Meginklubben med hjememsiden og så 

placeringen i landet. 

Ballen havn kunne være et forslag.    der kunne være mulighed for campering, og der 

kunne laves noget interimistisk med spisning. 



Fåborg kunne også være interessant    men der kan være problemer med campering. 

Hvis Ballen ikke kan så vil Lundeborg prøve at stå for det. Eller evt. 2006 

På længere sigt kunne Marselisborg 

 

Indkomne forslag: 

Ændring af dagsorden delen i vedtægterne. 

Der skal stå at der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Så simpelt som muligt. 

Vedtægterne er vist gode nok. Bestyrelsen foreslår at det i indkaldelsen ændres til 

bestyrelse og at der ikke står suppleanter. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Ludvig Michael og Søren vil gerne stille op igen, vi ved ikke om Jens gerne vil. 

Karsten Schmidt fra Holstebro og Morten Nielsen, Odense 

Valg af revisorer. - vi har jo ikke nogen økonomi, så vi tager alt på genralforsamling. 

EVT: 

Flot at der ikke er anvendt penge i forbindelse med møder og andet. 

Vedr. reglerne: 

Hvad er overlap… kort gennemgang.. oa. 

Tidsgrænseproblematikken. 

Aflysning af kapsejlads og andet er altid i samråd med bestyrelsen. 

Vi har fået gode råd fra dagens dommere og dem vil vi kigge på. 

Der vil også blive diskuteret hvordan med startlinierne. 

Ovenstående er ordene opfattet af Søren Kramer 

  



 

Referat af generalforsamling 2005 

Morten Nielsen bød velkommen. 

Valg af dirigent og stemmetællere. 

Kaj Jørgnsen blev valg til dirigent. Der blev ikke behov for stemmetællere 

Valg af referent 

Carsten Schmidt blev valgt som referant. 

Bestyrelsens beretning for 2004-2005 

Siden sidste generalforsamling i Brejning august 2004 har bestyrelsen bestået af Ludvig 

Koch Hansen, Søren Kramer, Karsten Schmidt, Michael Hedager og Morten Nielsen. Vi 

har holdt 2 møder, et lige efter GF, og det næste i november. Vores udmærkede sekretær 

og webmaster Claus Lavdal har deltaget i begge møder. 

Emner for årets bestyrelsesarbejde har været: 

Evaluering af Meginbowlen 2004. Søren havde via en web-blanket indhentet evalueringer 

fra deltagerne i Brejning. Forslag til forbedringer var: bedre modtagelse af nye deltagere, 

grundigere gennemgang af sejladsregler, træningskurser inden/under stævnet. 

Hvor skal bowlen 2005 afholdes? Her var først tale om Ballen, men da det var for stor en 

mundfuld, trådte Lundeborg til. Morten fra bestyrelsen har haft kontakten, og Lundeborg 

har løst opgaven helt fint. 

Artikel om sidste års stævne til pressen + hjemmesiden. Skrevet af Morten – men så vidt 

vides ikke bragt i hverken aviser eller sejlerblade. 

Styrkelse af debat på hjemmesiden: Gerne flere billeder i galleriet, flere debatindlæg, kort 

sagt: videndeling – oplevelser – tips&tricks. Spørgsmålet er så om det har ændret sig? 

Økonomi – indtil videre enighed om at køre det på lavt plan med udgiftsneutrale 

arrangementer, ingen bestyrelsesudgifter og finansiering af hjemmesiden gennem 

annoncer 

Projekt t-shirts/sweatshirts m. Megin-logo. Løb vist ud i sandet trods visse 

prisundersøgelser. 

Her i foråret en livlig email debat i anledning af Steffen Bønnelands ophør som 

bådebygger. Vi fik nok ikke så meget indflydelse på Megin-jollens fremtid, men der var en 

generel holdning om helst at have én god, solid bådebygger som opnår ekspertise man 



kan trække på, også v. reparationer, tilbehør og reservedele. Det håber vi er lykkedes med 

den nye Meginbygger i Skårup på Fyn. 

Hjemmesiden har mistet sin hovedannoncør, som var Steffen Bønneland. 

Ideer til kommende opgaver for en ny bestyrelse: 

Evaluering af dette års Meginbowle 

Ny annoncering på hjemmesiden til sikring af dens økonomiske grundlag 

Planlægning af træningskurser/træningslejr 

Planlægning af Meginbowlen 2006 

Initiativer til udvidet og mere aktiv brug af hjemmesiden. Med formand Ludvigs ord: 

”Hjemmesiden er vores klubhus” 

På bestyrelsens vegne 

Morten Nielsen 

Aflæggelse af regnskab. 

Claus orienterede om økonomien i klubben – et underskud på kr. 214 og om 

hjemmesiden. Der er 128 registrerede joller hovedsageligt fra nr. 350 og op ad. På 

hjemmesiden bliver der mulighed for at lave en kobling mellem debatindlæg og billeder. 

Hjemmesiden er nu blevet nr. 2 på Google, og der har indtil nu i år været ca. 3.000 besøg 

på hjemmesiden. 

Mht. økonomien, så skal der slås et slag for at få annoncer på hjemmesiden til afløsning 

for den annonce Steffen havde tidligere. Her håber vi konkret, at Hanne Risvang og 

hendes mand Jens Lauritzen fra Skårup, som er kommet på banen til at aptere Meginer vil 

blive annoncør. 

Fastsættelse af sted for næste års Meginbowle 

Lars fra Hundige foreslog Køgebugt til Meginbowlen i 2006 . Han vil prøve at få 

Sejlklubben Køgebugt, som er hjemmehørende i Hundige haven til at stå for bowlen. 

Flemming fra Århus vil undersøge om Århus kunne være en mulighed – vil undersøge i 

baglandet. 

Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkomet nogen forslag 

Valg af bestyrelse. 



Morten orienterede om omfanget af bestyrelsesarbejdet, som oplæg til at få nye 

bestyrelsesmedlemmer. Lars fra Hundige blev opfordret til at stille op, men nøjedes med at 

stille sig til rådighed ad hoc, hvis Køgebugt sejlklub skulle være vært i 2006.  

Karsten genopstillede ikke og derfor er bestyrelsen reduceret med en person. 

Evt. valg af 2 revisorer. 

Der er ikke noget entlig regnskab - og derfor ikke behov for revisorer 

Evt. 

Claus orienterede om Silkeborg Mestersejlads, som et tilbud. 

Henrik Nikolajsen fra Viborg foreslog at Stor Megin skulle blive en aktiv del af klubben.  

Claus opfordrede Stor Megin til at benytte nyhedssiden til aktiviteter. 

Debat om økonomi – fordele og ulemper med foreningskontingent. Samt problemet med at 

budget og udgifter ifm. bowlen sættes efter antal tilmeldte, men da man ikke skal betale før 

man møder op, så giver det problemer, når nogle udebliver.  

Lars opfordrede til at hæve prisen, som er latterligt lav i forhold til ex. benyttelse af 

slæbesteder, så man ikke fik underskud. 

Underskudsgaranti blev foreslået dvs. at foreningen skulle dække helt eller delvist et evt. 

underskud, mod at få en forholdsvis tilsvarende del af et evt. overskud. 

Til sidst blev Claus’ hat sendt rundt for en indsamling til dækning af foreningens 

umiddelbare underskud. Der blev insamlet kr. 491,00 - Hermed blev underskudet vendt til 

et overskud. 

  



Referat fra 2006  

Mangler 

  



Referat af generalforsamling 2007 

MEGIN Generalforsamling lørdag, den 18.08.2007 – Smakkecentret, Strynø 

Valg af dirigent og stemmetællere. 

Ludvig åbnede generalforsamlingen og bad om forslag til en dirigent. Kaj Jørgensen blev 

foreslået og valgt. 

Kaj Jørgensen konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 

bestemmelserne og gav ordet til formanden. 

Beretning: 

Formanden oplyste, at der i perioden siden sidste år var afholdt et bestyrelsesmøde i 

Århus i marts, hvor beslutningen blev taget omkring afholdelse af dette års stævne hér i 

Smakkecentret. Formanden har haft kontakten til centret men understregede, at det til 

næste år burde være en eller flere fra forsamlingen, som tog sig af afholdelse af stævnet. 

Regnskab: 

Webmasteren oplyste, at man var lidt bagud med betalingerne på grund af den stramme 

økonomi, men vi har forstående leverandører, så det kører. Foreningen har p.t. to 

sponsorer, Bregninge Efterskole og Silkeborg Søspejdere, som forventes at fortsætte 

deres aktivitet. 

Afholdelse af næste års Megin stævne: 

Plums fra Sverige foreslog og tilbød at afholde næste års stævne i området omkring 

Varberg, ca 3 timers kørsel fra broen. For deltagere fra Jylland er der direkte 

færgeforbindelse, hvilket betyder mindre kørsel. 

Egå var også interesseret og blev foreslået med bl.a. det argument, at der er mange joller i 

området, så der kunne forventes stor deltagelse. 

Det blev besluttet, at begge undersøger med deres bagland og bekræfter mulighederne 

indenfor en måned til Bestyrelsen. 

Kolding Fjord blev også forslået, da der hér findes gode sejlads muligheder. 

Det blev påpeget, at der er flere stævner igennem året, og bl.a. Silkeborg afholder en 

forårs sejlads, hvor der i år ikke var nogen deltagelse. Det bør vi gøre noget ved!! 

Der er også en årlig sejlads på Furesøen på Sjælland. 

Valg af bestyrelse for 1 år: 

 



Alle modtog genvalg for 1 år, dog blev det bemærket, at Søren sidder på dispensation, da 

han p.t. ikke har nogen jolle. Fra bestyrelsens side blev det bemærket, at der godt kunne 

bruges et par hænder mere. Flemming fra Egå blev foreslået og valgt. 

Revisorer: 

Eventuelt: 

Er Megin godkendt til udlejning? Dette var et spørgsmål fra Smakkecentret. Det mente 

man, da de nye joller er CE mærket, hvilket burde være nok, men det ville nok være bedst 

at rette en forespørgsel til Per Bruun for at få en bekræftelse. 

Smakkecentrets følgebåd havde fået en skade på en skrue, som var udskiftet for nylig.  

Der blev efterlyst et referat, der kunne dække stævnet med et indlæg til hjemmesiden 

inklusive en artikel om ”nat”- transporten fra Ristinge. Nikoline fra Århus skiver denne 

historie Der blev nedsat en 3-mands gruppe, inkl. Nikoline, som hurtigst muligt sender 

materialet til webmasteren. 

Hvis du har fotos fra stævnet, bedes du også sende disse til webmasteren, som så sørger 

for at sætte dem på hjemmesiden. 

Det blev oplyst, at der ville være fælles hjemtransport tilbage til Ristinge efter afslutning af 

stævnet søndag. 

Formanden afsluttede mødet kl. 21.55 og takkede for god ro og orden. 

Referent / Lars-Erik Sandstrøm 

  



 

MEGIN Generalforsamling lørdag, den 23.08.2008 på Egå 

ungdomshøjskole 

Valg af dirigent og stemmetællere. 

Kaj fra Silkeborg valg som dirigent. Kaj konstaterede at GF er lovligt indvarslet iflg. 

vedtægterne gennem annoncering i rette tid på www.meginclub.dk 

Valg af referent 

Morten fra Odense valgt som referent. 

Beretning: 

Foreningens formand Ludvig Koch Hansen fremlagde en kort og præcist beretning. Der 

har ikke været afholdt møder, men der er kommunikeret meget pr. mail og telefon. 

Bestyrelsen har arbejdet med: 

    Indlæg på hjemmesiden 

    Beslutning og opfølgning omkring stævnet 2008 i Egå 

    Evt. rykning af stævnet til 14 dage tidligere i august - bestyrelsen har dog ikke en samlet 

holdning. 

    Ideer til næste års stævne 

    Regnskab: Det er ikke lykkedes at finde nye sponsorer - men det plejer at løse sig med 

de få udgifter, der er. Kun hjemmesiden har driftsudgifter - alt øvrigt er frivilligt, ulønnet 

arbejde. 

Dirigenten bemærkede at foreningen har ét hovedformål: nemlig afholdelse af årets 

Meginbowle, og at man bliver automatisk medlem ved ganske enkelt at registrere sin jolle i 

registret på hjemmesiden. Bestyrelsen har derfor opfyldt sine forpligtelser. Beretningen 

blev herefter godkendt. 

Regnskab: 

Claus Lavdal fremlagde regnskabet: Der har været 7 posteringer, og den samlede saldo 

dags dato er minus 244 kr. Der forventes indtægter fra annoncør på ca. 350 kr, dette 

burde kunne dække det ganske lille underskud, incl. drift af hjemmesiden. 

Afholdelse af næste års Megin stævne: 



 

Varberg er i spil. Allerede på generalforsamlingen i 2007 tilbød Mikael og Olle at arrangere 

et stævne i Skærgården omkring Varberg, og siden har der på hjemmesiden været positiv 

debat om forslaget. 

Det blev foreslået ved håndsoprækning at give en ikke-bindende forhåndsmelding. 8-9 

joller er lige nu interesserede i at komme til Varberg. Det blev foreslået at gøre en særligt 

indsats for at få kontakt til norske og svenske joller. Jens Poulsen foreslog at låne Peer 

Bruuns liste over solgte joller. Der er solgt ca. 25 joller til Sverige. 

Mikael beskrev Vendelsøarna som meget velegnet til sejlads. Stævnet kommer til at 

foregå med udgangspunkt i øen Vendelsø, hvor der allerede er forhåndsbooket på 

Vandrerhjemmet "Ludvigs gård", som vi har for os selv. Der er flere små øer i 

Naturreservatet Vendelsøarna, som man kan sejle rundt imellem. Ud til Vendelsø er der 

ca. 1 SM sejlads fra 2 havne på fastlandet,. Læs mere om stedet her 

Transportmuligheder: Over broerne, eller med færgen fra Grenå. Fra Varberg ca 15 km 

kørsel til området. Udgiftsniveau ca. 3000 kr. fra Jylland, ca. 1250 kr over Fyn/Sjælland + 

benzin. Fælles arrangement kan måske gøre det lidt billigere. 

Flemming foreslog at udvide perioden, så man kan komme dumpende allerede fra starten 

af ugen, og tage nogle dage ekstra, måske en hel uge, op til stævnet. Mikael mente det vil 

være nemt nok at booke nogle dage ekstra, og iøvrigt er området meget velegnet til en 

ferietur. Flere viste interesse for at bruge nogle feriedage. 

Tilmelding og præcise oplysninger til stævnet i Sverige vil komme noget tidligere ud end vi 

en vant til. Allerede i januar ligger det klar iflg. Mikael. 

Ludvig efterlyste alternativer - der var ingen andre konkrete forslag, dog et par gode ideer 

til stævnet i 2010: Rantzausminde, evt. også Skarø Præstø Fjord 

Lars-Erik påpegede det vigtige i at få aktiveret baglandet lokalt, i god tid. Ellers bliver det 

svært at gennemføre, særligt hvis vi ikke har lokale Meginfolk på stederne. 

Indkomne foreslag 

ingen skriftlige forslag er indkommet. Lars-Erik foreslog en opstramning af sejlads-

reglerne, herunder en fast banelængde - ikke for lange, ikke for korte. Der var forslag om 

Optimist-niveau, måske lidt længere. 

Claus Lavdal påpegede at en præcisering af protest-regler også vil være relevant. Samt at 

kalenderen for kommende stævner snart udløber, og derfor bør udvides. 



Flemming foreslog at revidere bane-arrangementet, så der ikke sejles trekantbaner, men 

op-ned baner. Mikael foreslog at lave enkelte løb med alternativt tilladte driv-metoder, fx 

årer og topsejl, måske med handicapmål. 

Kaj foreslog et mere tydeligt arkiv på hjemmesiden over tidligere års vindere, både at 

hovedpræmierne og kvajepræmien. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene i det 

kommende år. 

Valg af bestyrelse for 1 år: 

Den siddende bestyrelse bestående af Ludvig, Flemming, Lars-Erik og Morten modtog alle 

genvalg. Da bestyrelsen iflg. vedtægterne skal være på 4-6 medlemmer, blev et 5. 

medlem foreslået. Jens Poulsen, Taasinge blev valgt med klapsalver. 

Revisorer: 

Dirigenten foreslog bortfald af dette pga. den begrænsede økonomi. Vedtaget. 

Eventuelt: 

Ludvig ville gerne høre forsamlingens holdning til at rykke stævnet frem, så det afholdes 

14 dage tidligere. Der var forslag om et kompromis på 1 uge tidligere, for ikke at genere 

ferietiden. Dirigenten foreslog at bestyrelsen arbejder videre med dette, og stiller evt. 

beslutningsforslag i 2009. 

Kaj stillede forslag om at de, der har udbytte af Meginsiden - nemlig så lægere af brugte 

joller mv. - giver et økonomisk bidrag. Bestyrelsen tager dette op. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 

Tilkomne forslag søndag efter generalforsamlingen fra div. deltagere: 

Annoncører i salgsannoncer kunne opfordres til et frivilligt bidrag indsat på konto xxxxxxxx 

i tilfælde af salg. F.eks. 50 kr. 

Til stævnet i Sverige 2009 kunne man søge div. fonde eller Nordisk Råd for støtte til at få 

samlet nordiske Megin-sejlere, med baggrund i at det er en dansk jolle, som bygger på 

fælles-nordiske principper, og som det derfor er oplagt at udbrede kendskabet til i hele 

Norden. 

Morten Nielsen, 24.8.2008  

  



 

  

Referat af generalforsamling 2009 

MEGIN Generalforsamling lørdag, den 22.08.2007 på Ludvigsgaard, Vendelsoe, Sverige 

Valg af dirigent og referent. 

Formanden (Ludvig) bød velkommen, og foreslog, at Kaj blev valgt som dirigent og Preben 

som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget. 

Dirigenten (Kaj) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning. 

Beretning: 

Formanden (Ludvig) orienterede om at bestyrelsens fornemste og vigtigste opgave var at 

sikre at den årlige kapsejlads om MegeiBowlen blev afholdt. 

I den forløbne bestyrelsesperiode siden genrealforsamlingen i 2008 Havde man drøftet 

kapsejladsregler herunder kølmål, men man havde haft svært ved at finde nogle rimelige 

og anvendelige regler. Af generalforsamlingens drøftelse fremgik det, at det var svært 

entydigt at identificere særlige fordele eller bagdele ved større eller mindre kølhøjde end 

den på originaltegningerne, og generalforsamlingens drøftelse gav ingen klare svar 

omkring kølmålproblematikken eller eventuelle sanktioner. 

Fra medarrangøren Olle var der fremsat forslag om nye startregler med bedre information 

om hvor lang tid der var til starten med 10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 minutter og Start signaler. Der 

var almindelig tilslutning til forslaget og enighed om at anvende reglerne allerede på 

søndagens sejlads. Der var også enighed om at indføre regler om at man ikke måtte 

krydse mållinjen den ene eller anden vej fra og med 5 minutters signalet. 

Formanden (Ludvig) oplyste at bestyrelsen på dens kommende bestyrelsesmøder ville 

formalisere den nye startprocedure, hvis deltagerne søndag fandt den mere velegnet. 

Regnskab: 

Claus orienterede om økonomien i foreningen, som ikke indbefattede noget egentligt 

regnskab, men at der skyldtes godt 1.000 kr. i forbindelse med klubbens hjemmeside. Der 

var også en udestående annonceindtægt. Claus opfordrede til større aktivitet vedrørende 

at skaffe annonceindtægter. 



Formanden (Ludvig) oplyste at det ikke havde været muligt at få hverken Per Bruun 

(Meginjollens fader) eller bådebyggerne Jens Lauritzen og Hanne Risvang i Skårup på 

Fyn til at tegne annoncer. 

Dirigenten (Kaj) foreslog at sælgere af både med annoncer på www.meginclub.dk blev 

opfordret til frivilligt at donere f.eks. 200 kr. til foreningen ved gennemført salg. Der var 

forskellige meninger om dette emne, og det blev bl.a. fremført at man ikke skulle rode sig 

ud i egentlig forretningsvirksomhed med momspligt osv. 

Fastlæggelse af sted for næste års Meginbowle 

Formanden (Ludvig) oplyste at der ikke var endelige forslag vedrørende næste års Megin-

stævne, men at der for 2011 var en idé om Tåsinge. Han nævnte også at der var en 

tradition for at vinderne af Bowlen havde en særlig forpligtelse til om muligt at arrangere 

næste års stævne, men som sidste års vinder fra Egå nævnte, var der efter 3 sejladser 

overvejende sandsynlighed for at dette års vinder ville komme fra Egå, hvor vi var i 2008. 

Generalforsamlingen drøftede en række forskellige muligheder, herunder muligheden for 

at hægte sig på sjægtesejladsernes stævne i august, men der var dog overvejende 

stemning for at fastholde stævnet i eget regi. Det endte med at Gert og Nina ville 

forespørge Paul, der plejer at arrangere Megin-Luren, om der var mulighed for at 

arrangere Meginbowlen i Mariager Fjord ved Stinesminde. Der var også tidligere kommet 

ideer om at afholde stævnet i Præstø evt. Vordingborg. Dette ville blive nærmere 

undersøgt af Hans (NIDAN), og bestyrelsen ville herefter træffe en beslutning. 

Indkomne foreslag 

Formanden (Ludvig) introducerede nogle ideer om bestemmelser om kapsejladsbanernes 

omtrentlige størrelse, så man kunne sikre at banerne blev udlagt på en måde der 

reflektere Meginjollernes særlige sejlegenskaber og det aktuelle vind og bølgeforhold. 

Efter en drøftelse konkluderede formanden (Ludvig) at man i bestyrelsen ville udarbejde 

nogle omtrentlige anbefalinger vedrørende banernes udformning. 

Valg af bestyrelse for 1 år: 


