Generalforsamlingsprotokollat
Meginclub Danmark
Arnis ved Slien og Kappeln 17-18/8 2019
1. Valg af dirigent:
Formand Paul Arnbak bød velkommen til den årlige generalforsamling og
foreslog Kaj Jørgensen som dirigent. Ordet blev overladt til dirigenten,
som konstaterede, at der i overensstemmelse med foreningsvedtægterne,
var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen idet der i foråret 2019 blev
annonceret afholdelse af MeginBowlen ved Arnis som besluttet på forrige
Meginbowle. Samtidigt annonceredes generalforsamling lørdag aften,
sammen med arrangementet.
2. Valg af referent:
Kaj Jørgensen blev foreslået og valgt enstemmigt.
3. Bestyrelsens beretning ved Paul Arnbak:
Paul Arnbak fortalte om de spændende sejladser på sidste års bowle med
masser af vind og tæt sejlads. Til tider lige tæt nok i betragtning af den
store spændvidde i sejl erfaring mellem nye og øvede sejlere. Dertil tilsat
et til tider højere konkurrencegen end evnerne rækker til. Ingen nævnt,
ingen glemt.
Dette afstedkom en opfordring til at gå hjem og få syet vinduer i sejlene
for at reducere kollisioner, hvilket ved ankomst i år tydeligt kunne ses var
blevet taget godt imod.
Endvidere var der en del klager over hjælpemidler og tekniske
forbedringer på både der ikke fremgår af Per Bruuns tegninger og tanke
med båden.
Formanden erindrede om vigtigheden af at besætningerne hele tiden var
opmærksomme og holdt udkig, samt forsøgte et ”læse” de øvrige bådes
hensigter, og på den måde undgå kollisioner og fejl i forhold til god
sømandsskik.
Formanden havde i årets løb haft kontakt med 8 interesserede nye sejlere
og været på en prøvetur med de fleste.
Udbudte lokale initierede sejladser via hjemmesiden bla. var der flere
både i Lundeborg før ferien, ligesom der i efterårssejladsen på Mariager
Fjord havde været flere deltagere.

Formanden og flere medlemmer opfordrede til flere af disse lokalt
initierede sejladser, af ofte kun en dags varighed. Således kunne det være
fint med at der i fremtiden også opstod sådanne dage i det Midt/Sydjyske
område og Sjælland.
Formanden havde indikationer på at en ny båd nu kostede 100.000 fra
værft – mens de interesserede der kunne finde gode vedligeholdte brugte
kunne fås for 25.000
4. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt og kontoudtog blev fremvist
Der var en kassebeholdning samlet på 7.525,00. Ikke mindst udgør de
3.800,00 af dem resten af overskuddet fra Nakkebølle.
Overskuddet anvendes som en buffer ved kommende arrangementer og
initiativer.
Der blev fra salen gjort opmærksom på, at det ved afholdelse kan være
gode/nemme midler at få som arrangører, ved både fonde, lokale fonde,
firmaer og kommunerne.
Årets indbetalte bidrag udgjorde 16 stk. af 100 kr.
Der havde været udgifter til hjemmeside på 600 kr.
Fastsættelse af frivilligt kontingent. 100 kr. fastholdes.
Indbetaling kan ske kontant til formanden eller via
Mobile Pay nr.: 21772972
5. Fastsættelse af sted for næste års MeginBowle:
Generalforsamlingen vedtog et tilbud fra Grønsund på Lolland Falster
hvor Henning Ibsen sammen med Stubbekøbing Motor & Sejlklub vil stå
for arrangementet. Henning kunne informere om, at man i sejlklubben var
blevet begejstrede for bådtypen og gerne ville arbejde med at fremme
megin sejlads i området. http://www.groensund.dk/
6. Behandling af indkomne forslag:
- Foreningen havde i løbet af året fået fra institutionen Nøddebogård i
Nordsjælland fået doneret Meginjolle nr. 38. Efter drøftelse i
bestyrelsen valgte man at beholde båden, frem for at sælge den.
Bestyrelsen vil med frivilliges hænder foretage de nødvendige
vedligeholdelsesarbejder, med det sigte at båden kan stilles til rådighed
for nye meginsejlere, inden køb af egen båd.
- Formanden bragte Henning fra Grønsund i forslag til bestyrelsen. Ikke
mindst pga. hans store interesse for jollen, forslaget sidste år om øget

brug af vinduer i sejlene og nu også som arrangør af den kommende
bowle.
7. Valg af bestyrelse:
Der var genvalg til bestyrelsen af, Paul Arnbak fra Stinesminde, Jens
Poulsen fra Tåsinge, Hendrik Horn, Tyskland, Ole Kjeldgaard, Randers
Fjord og ungdoms repræsentant Asbjørn Petersen, sommerhus på
Strynø. Samt nyvalg af Henning Ibsen fra Grønsund.
8. Evt.:
Der var fra Henning en opfordring til løbsledelsen om at forlænge
startlinjen for at undgå kollisioner ved start. Løbsledelsen oplyste at den
var præcist den længde der står i vedtægterne, men at den ved næste
dags sejlads ville blive forlænget.
Opfordring til at annoncere nye arrangementer på Meginclubs
hjemmeside – jo flere jo bedre.
Formanden takkede de mange frivilliges indsats i Arnis og ikke mindst Elke
Maria og Hendrik Horns meget gæstfrie måde at invitere deltagerne helt ind i
de lokales forhaver og huse.
Dirigenten sagde tak til bestyrelsen og forsamling for gennemførelse i god ro
og orden.
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