
Generalforsamling J/80 klub Danmark 30. marts 2A22
Afholdt iVedbæk Sejlklub og Online via Teams

Deltagere:

Claus Rindom

tolke Galsgaard

Thomas Vilsbøll

MichaelWeber

Christian Capsersen
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L. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab

4. lndkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleant

8. Valg af revisorer og suppleant

9. Vedtægter og klassebestemmelser

10. Eventuelt

J/80 Class Association Denmark
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)lB0 Class Association Denmark

1. Valg af Dirigent

Christian Caspersen valgt til dirigent og kunne konstatere at GF var rettidigt indkaldt.

2. Formandensberetning

l202lvar årets største begivenhed iJl80 klubben uden tvivl afholdelsen af VM fra d 3 - 9. juli. Der blev

lige fra starten af året gjort en masse forberedelse for afholdelsen sammen med KDY med den uvished

omkring Corona, som kunne spolere alle planer. Men vi holdt heldigvis fast og da tiden nærmerede sig

gjorde situationen, at det hele åbnede sig og vivar i stand til at afuikle stævnet. Corona'en gjorde dog at

vi så færre deltagere fra Frankrig og UK end vi havde forventet. I alt nåede vi op på 43 deltagende både

og vi fik i alt 14 sejladser i fantastisk vejr. Man må dog sige at de spanske besætninger var suveræne da

ud af de 10 fØrst både var de 7 Spanier - og de besatte 1 - 4 pladsen. Bedste dansk besætning blev

Jonny Jensen fra Sønderborg på en 12. plads. Det skalogså nævnes at Hellerup båden med Frederik Berg

ved roret i 4. sejlads lavede en fræk bagbord start helt ved Pin-End og vandt sejladsen. Alt i alt et
vellykket stævne situationen taget i betragtning, så selv om der ikke var så mange sociale aktiviteter, fik
vi en del ros fra deltagerne.

Som optakt til VM'et blev der afholdt åbent DM i dagene op til. Her deltog 23 både hvor en del var fra

udlandet. Danmarksmester blev ungdomsholdet med Rasmus Lumbye ved roret.

Sejladsmæssigt startede forberedelserne til VM for de danske besætninger allerede i Maj hvor

Sejlcenter Nivå i samarbejde med NorthSails afholdt Trim Cup - hvor der blev givet gode råd til trim og

boat-handling. Derudover afholdt KAS også et trim stævne ijuni, hvor Michael Hestbæk delt ud af sine

guldkorn.

Set i lyset af afholdelsen af VM'et er den danske U80 flåde vokset markant i202t og vi er således

bekendt med små 60 J/80ere i Danmark, hvor det dog desværre ikke er alle der er medlem af J/80

klubben.

Efter afholdelsen af VM'et var der dog en vis udmatning blandt sejlerne så der blev faktisk ikke afholdt
flere i2021.

I Øresund har der dog traditionen tro været afholdt Vintercup ogsåi2A2L/2022 og her er konkurrencen

mindst lige så hård som når vi sejler om sommeren. I gennemsnit er der nok hver søndag omkring 10

deltagende både, hvor der som regel sejles 4 sejladser på en formiddag.

For 20?2 er der på nuværende planlagt et forårs stævne i Hellerup, DM også i Hellerup den 2O - 2L

August samt Grundig Cup i Nivå den 10. - 11 sep.

3. Årsregnskab

Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt.
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4. lndkommende forslag

lngen

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes

6. Valg af Formand

Formandsposten var ikke på valg og Claus fortsaetter som Formand

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Thomas, Folke og Michaelvar ikke på valg og fortsætter
Nicolai ønsker ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen

Suppleant var ikke mulig at finde på mødet og skal findes efterfølgende

8. Valg af Revisor

Niels Knudsen fortsætter som revisor og Claus fortsætter som Suppleant

9. Vedtægterog Klassebestemmelser

Klassereglerne tillader 2 spilhåndtag anvendes ombord

10. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

Referent: Michael Weber

JlB0 Class Association Denmark

Dirigent
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