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Referat 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. September 2009 kl. 16.30-21.00 
Hos Lars, Egegårdsvej 30, 2800 Lyngby,  Tlf: 45878316, Mobil: 22440894 
 
 
Afbud: ingen 
Referent: Lars 
 
Dagsorden 
1. Bestyrelsens konstituering 
 
Formand  Jesper 
Kasserer  Lars 
Butik Kaj 
DM 2010 Henrik og Rasmus 
Bog og film Henrik 
KAS Rasmus 
Medlemmer Rasmus 
 
2. Generalforsamling; opsamling (jesper) 
Et medlemsforslag om at flytte spilerens placering på masten (tilbage til oprindelig placering 
umiddelbart over forstag) blev drøftet. Der blev drøftet for og imod, men konklusionen blev at 
at bestyrelsens vil ikke foretage sig yderligere i den sag. 
 
3. DM 2009 evaluering 
Det blev diskuteret muligheden for en mere præcis formulering i sejladsbestemmelserne om-
kring max sejltid for en sejlads og hvordan undgår vi at kun nogle få bliver taget i mål og re-
sten falder for en tidsbegrænsning (de kan virke demotiverende). 
Resultatlisten bør ikke slåes op efter sidste sejlads med mindre der meget tydeligt angives at 
det er en foreløbig resultatliste. 
Jesper vil kontakte nogle erfarne baneledere vedr hvordan udfordringen omkring begræns-
ning af sejltid bedst takles. 
Vi har et ønske om en mere professionel protestkomité. Fremover vil bestyrelsen gerne se 
CV for medlemmer som foreslåes at være medlem af protestkomiteen. 
 
4. Sejlerskole projekt (Henrik) 
Desværre afslag fra Tryg, Torm og AP Møller 
Ny ansøgning til Hempel, Codan og Tuborg 
 
Bella Center udstilling (jesper) 
Vi mangler en officiel bekræftelse fra Bella 
Uge 8/9 kun i week-enderne 27-28. Februar og 6-7 marts 
Brainstorm: 
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- Sponsor (John Mast) 
- Historie 
- Resultater (tidligere berømtheder, billeder, foto’s, Sjælland Rundt 
- En lille folder til uddeling 
- Plancher 
- Stole, borde (Frits Hansen) 
- ID-prisen (design) 
- Listepris, ny spækhugger 

 
6. 40 års jubilæum 2010 – bog, film (Henrik) 
Bogprojektet, det kører. 100 sider, billeder ca. 50% 
Indbundet ? 
Økonomi? 
Har Anders (17) en DR-film? 
 
7. DM 2010 plan 
- ønsker til sejladsbestemmelser, input til Rasmus 
- Grinde/marsvin ? Banesejlads 1 dag + distancesejlads? 
- sejlads med modelskibe? 
- lobby-arbejde for at få maks antal deltagere (klubblade, vinterarr ..etc) 
- Martin sender den gamle liste 
- Præmier bl.a. fra Claus V. 
- PR (lokalaviser, sejlblade, hjemmesider ….) 
 
8. Budget for 2010 
Bellacenter  30.000 
Bog  25.000 
DM2010  20.000 
Diverse  25.000 
I alt omkostninger 100.000 kr. 
 
 
9. DM 2011 
4,5 og 6. August 2011 
Jesper spørger i Århus 
 
 


