
Dansk Tera klub 

Referat fra generalforsamling d. 23-11-2017 

Deltagere:  

Kenneth – far til Anton (terasejler i SKB) 

Jørgen – far til Asta (terasejler i SKB)  

Nicolas – DS klubkonsulent  

Freja – træner og bestyrelsesmedlem i Dansk Tera klub  

Ilene – trænerchef i YF 

Bo – bestyrelsesmedlem i Dansk Tera klub og far til Jakob (tidligere terasejler)  

Anna – bestyrelsesmedlem og kasserer i Dansk Tera klub samt ungdomsledelse+træner i SKB  

Peter W– far til Magnus (terasejler i Rødvig-Stevns) og ungdomsformand i Sejlklubben Rødvig-

Stevns.  

Louise - træner og bestyrelsesmedlem i Dansk Tera klub 

Peter Toft – formand for Dansk Tera klub og ungdomsleder i SKB 

1. Valg af dirigent  

Louise vælges til dirigent Freja 

vælges til referent  

2. Bestyrelsens beretning Peter fortæller:  

Bestyrelsen har haft et meget aktivt år. Vi startede året uden medlemmer efter en træningscamp i 

oktober 2016. Campen gav os ide om at genstarte foreningen. Det er gået rigtig godt sidenhen. 

Dansk Sejlunion havde i 2017 en tilskudsmodel til klasse-organisationerne. Her søgte Dansk Tera 

klub 22.000 kr hvoraf 21.000 kr blev bevilget. Bestyrelsen har anvende pengene til: 

• Indkøb af udstyr til at kunne afholde kapsejladser for Tera-sejlere. 

• At køre camps med et ret begrænset tilskud fra deltagerne.  Lønne de 

dygtigste Tera-trænere under træningscamps. 

Bestyrelsen har afholdt tre velbesøgte træningscamps: 

• 6 - 7. Maj hos Sejlklubben Køge Bugt (dejligt vejr) 

• 19 - 20. August hos Yachtklubben Furesøen 

• 6 - 8. Oktober hos Assens Sejlklub (meget vind, men meget udbytte,  

Grenaa var med, afærte dårlige vaner hos nogle sejlere)  

  

Vi har fået mere kobling mellem klubberne så det har været godt at komme rundt omkring. Det er 

også lærerigt for sejlerne med forskellige vind og vandforhold.  

Bestyrelsen har deltaget aktivt som baneledere under Yachtklubben Furesøens klubmesterskab, 

Køge Bugt kredsmesterskab, Vallensbæk Grandprix samt et efterårs VSK træningsstævne. Til fere 

af disse stævner har indkøbt udstyr til baneledelse været anvendt og Tera-klassen har været godt 

repræsenteret til alle disse stævner.  



Vi har også i samarbejde med Sejlklubben Køge Bugt haft tre trænere på vandet under Harboe 

Cup, hvor vi afholdt skippermøde for både Tera og Feva feltet. Ca 100 tilhørere dukkede op. 

Under hele stævnet sejlede vi som støttebåd, hvor de unge sejlere løbende blev forsynet med 

müslibarer. Til Harboe Cup 2016 var der 6 Tera joller tilmeldt, og i 2017 22. Det er en meget fot 

vækst primært drevet af foreningens øvrige aktiviteter. Der har kun været henholdsvis 5 og 6 

sejlere årene før.  

Under hele 2017 har bestyrelsen været aktive mht. at lave hjemmeside, trænings-videoer og lave 

bånd mellem klubber med Tera-aktivitet.  

Dansk Tera klub har også været med på bådudstilling i Fredericia boat show i RS-standen. Bo, 

Louise, Peter, Tim fra SKB, Anders fra Bogø og nogle terasejlere deltog hen over to weekender. Vi 

viste terajollen frem og talte med de besøgende. Der blev også reklameret for Tera-camps og 

forsøgt afdækket hvor i landet, der ligger Terajoller.  

Alt i alt et meget fnt år og en stor tak til de deltagende sejlklubber - især  

Assens Sejlklub, Yachtklubben Furesøen, Sejlklubben Køge Bugt og Vallensbæk  

Sejlklub, som har lagt hus til Tera-camps det sidste år. Også en stor tak til Dansk Sejlunion for aktiv 

støtte og sparring samt til vores camp-sponsorer Aarhus Seashop, Rema 1000 i Assens og Tempo 

Bådudstyr. 

3. forelæggelse af regnskabsår Anna 

fortæller:  

Regnskabsåret er skævt. Det går fra d 1/4 til 31/3. Det skaber rod i datoerne og også i forhold til 

de bevilgede penge. Derfor foreslås vedtægtsændring for at undgå dette fremover.  



 

Der er ca 45-47 kontingentbetalende medlemmer  

4. Behandling af indkomne forslag 

Ranglister er pt. ikke aktuelt 

§2.1 skriver 

At udarbejde årlig national rangliste til brug i forbindelse med udtagelse til internationale stævner 
. 



Dette foreslås ændret til: 
Hvis der er interesse og rammer for dette, at udarbejde årlig national rangliste til brug i forbindelse 
med udtagelse til internationale stævner. 

Ændringsforslaget skyldes at der ikke er behov for ranglister da fx VM er åbent og der ikke er krav 
til udtagelse.  

Under diskussionen af vedtægtsændringen foreslår Ilene at ændringen i stedet skal lyde:  

Hvis der er behov for dette, at udarbejde årlig national rangliste til brug i forbindelse med 
udtagelse til internationale stævner. 

Alle fremmødte stemmeberettigede stemmer for denne ændring.  

Regnskabsåret fyttes til kalenderår 

§5.1 skriver 

Medlemskontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling inden den 1. april det 
pågældende år. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle kontingent restancer inddrevet.  

Dette foreslås ændret til: 

Medlemskontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling inden den  

1.februar det pågældende år. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle kontingent restancer 
inddrevet. 

Forslaget diskuteres. I februar sejles der ikke så meget og på den tid af året kan det være uklart for 

sejlerne og deres forældre hvorvidt de skal sejle tera i næste sæson. Desuden har det ikke 

betydning for teraklubbens økonomi og kontingenter indbetales i februar eller april.  

Derfor frafaldes forslaget.  

§6.1 skriver 

Regnskabsåret løber fra hvert års 1. april til efterfølgende års 31. marts . 

Dette foreslås ændret til 

Regnskabsåret følger kalenderåret med virkning pr. 31/12-2017 . 

Alle fremmødte stemmeberettigede stemmer for  

  

§7.1.1 skriver 



Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, om muligt i forbindelse med årets nationale 
mesterskab (DM), dog senest den 1. oktober. . 

Dette foreslås ændret til 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i februar. 

Begrundelse: man har virkelig travlt til harboe cup  

Forslaget diskuteres og foreslås ændret til: 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest d. 15 marts. 

Alle fremmødte stemmeberettigede stemmer for  

5. Fastsættelse af næste års kontingent Peter foreslår uændret på 100 kr  

Dette er der enighed om blandt alle fremmødte  

6. Valg af formand (lige år) 

Ikke relevant da det ikke er et lige år 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant  

Bo og Louise er på valg  

Begge genopstiller  

Ikke andre kandidater opstiller  

Både Bo og Louise genvælges til bestyrelen Suppleant: Iris  

Ilene foreslår, at alle kan være på valg alle år. Dette er der bred enighed om og det skal vi huske til 

næste generalforsamling.  

Anna foreslår, at forældre bør kunne repræsentere sejlere der er medlemmer af Dansk Tera klub 

og det skal vi også huske til næste generalforsamling.  

8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant  

Revisor: Mikkel (uændret) 

Revisorsuppleant: Anders  (uændret) 

9. Eventuelt 

Hvad skal vi i fremtiden? 

4 sejlere fra SKB skal med til VM i England.  

Enkelte sejlere fra andre klubber kunne også være relevante i forbindelse med deltagelse til VM og 

endnu fere er relevante at inddrage i træningen op til VM. Derfor giver det mening at støtte op 

om kapsejlads i den kommende sæson.   

Vi vil også gerne lave camps igen.  



Gerne 3 stk.  

Relevante steder at holde camps:  

Assens, Rødvig, YF, SKB, Vallensbæk, Grenaa 

Fokus på en af vores camps kunne være kapsejladstræning målrettet VM.  

Vi ønsker også at få mere gang i Tera-Pro sejlet. Fx med et Tera-Pro felt til harboe cup og Pro-sejl 

med til camps.  

Målene fra sidste år er overgået. Vi skal have nye mål.  

Nu er aktiviteterne om tera-jollerne primært på Sjælland. Hvad skal der til for at få mere gang i 

tera-aktiviteter i Jylland.  

Inddrage trænere fra Jylland, sende trænere ud og understøtte aktiviteter, sende sejlere 

med. Lave camps i Jylland.  

Lave ”train-the-trainer camps” hvor sejlerne deltager som ”kaniner” og fokus er trænerudvikling 

Træner camp  

• Hvor mange  

• Den lokale klub skal have sejlere der kan være kaniner. Kan godt være opti-sejlere  

• 15 sejlere  

• 2-3 primus motor "coach"-træner 

• 4-5 "nye" trænere  

• En træner beskæftiger sig kun med 2-3 sejlere  

• Sejlerne er kaniner  

• YF og Jylland (assens)  

• DS ansøgning om tilskud  

Man kan evt kombinere sejler-camp med træner-camp for at gøre det mere overskueligt.  

Inddrage lokale trænere.  

Bestyrelsen tager diskussionen som input til at lave en egentlig plan for næste års aktiviteter. 


