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ved MeginBowle stævnet i Sortsø 

• Valg af dirigent og stemmetællere. Da der var så få deltagere, blev der 

ikke valgt dirigent.  

• Valg af referent. Formanden skrev referatet. 

• Bestyrelsens beretning. Der er mange henvendelser til bestyrelsen fra 

menneske,r der tænker på at købe meginjolle og spørger om råd og 

vejledning. Ligeledes er der en del henvendelser om jollens udstyr og 

vedligeholdelse. Det er skønt at klubben bliver brugt på den måde. 

Henning har i året der gik fået meget positiv respons på sin skriftlige 

vejledning om sejlads og rigning. Der har i bestyrelsen været drøftelse 

af om vores forenklede kapsejlads regler fremmer eller hæmmer 

tilgangen af aktive sejlere. Drøftelserne går på, hvordan det kan være, 

at der kun møder så få af landets 550 joller frem, når vi kalder til 

stævner og træf. 

• Aflæggelse af regnskab. Formanden redegjorde for økonomien og 

takkede for de 27 frivillige bidrag på kr. 100 til klubben. 

Kassebeholdningen er på stævnedagen 8404,38 kr. 

• Fastsættelse af sted for næste års Meginbowle. Ingen meldte sig som 

arrangør. Jens Poulsen undersøger muligheden for at afholde stævne 

ved Gamborg fjord på Fyn. Henning Ringe Ibsen sagde, at vi altid er 

velkomne i Sortsø til at afholde Bowlen. 

• Behandling af indkomne forslag.  Ingen indkomne forslag 

• Valg af bestyrelse. Hendrik horn, Jens Poulsen, Henning Ringe Ibsen, 

Asbjørn Trædholm og Paul Arnbak blev genvalgt 



• Evt. valg af 2 revisorer. Ingen blev valgt idet regnskabet er så 

gennemskueligt og forsamlingen har adgang til alle oplysninger. 

• Evt. Leif Bødtker talte for at lokale sejlere indbyder til lokal træf – for 

alle, som det er sket med succes de seneste år i Sydfyn, Sortsø, og 

Mariager  fjord. Frans Stadil foreslog samarbejde med ungdoms og 

efterskoler evt til afholdelse af stævner. 

Gauser fremhævede hvor vigtigt det er, at både rorsmand og gast 

registres ved tilmelding og nævnes i alle sammenhænge. Det modtog 

stor tilslutning fra forsamlingen. 

Der var samtale om kapsejladsreglerne, om man ved at stramme 

reglerne kunne undgå kollisioner, som de seneste år har plaget 

stævnerne -  og måske kunne få en større gruppe med til stævner. 

forskellige synspunkter blev fremført uden spørgsmålene kunne 

afklares. 

Et forslag blev rejst om medlemskab af dansk sejlunion kunne fremme 

tilgangen, men flere frygtede at det kunne fratage Meginklubben dens 

særpræg som et lidt blødt og anderledes fællesskab i forhold til store 

klubbers kultur. 

Formanden takkede for god og positiv debat og man gik derefter over til 

næste punkt på dagsordenen, der bestod i aftenhyg med enkelte myg, 

et par øl og lidt sagte guitarspil, mens man snakkede dagen til ro. 

 

Paul Chr. Arnbak, Megin 444 

 



 

 

 

 


