
Dansk Tera klub - Generalforsamling 
Møde 24.11.2016 

 

Deltagere  

 Bo Fredskov, VSK (forældrerep) 

 Anna Nørgaard, SKB (ledelsesgruppe og træner) 

 Torben Buchhave, Sejlklubben snekken Vordingborg (træner) 

 Ilene Eriksen , YF/Furesø (trænerchef) 

 Anders Olsen, Bogø (forælderrep) 

 Freja Hansen, VSK/BSS (træner) 

 Nicolas Brandt Hansen, DS  

 Iris Gunia Schiøtz SKB (referent, træner og ledelsesgruppe) 

 Louise Erch Petersen, BBS (Terasejler) 

 Peter Toft, SKB (ungdomsleder, træner) 

  

Dansk Tera klub 
 

Vedtaget:  

 mødet er ordinær generalforsamling af “Dansk Tera Klub” og vedtægterne videreføres 

Dirigent:  

 Louise vælges 

Bestyrelses beretning: 

 Ikke fremmødt. Det bemærkes at foreningen har været uden aktivitet et par år. 

Indkomne forslag:  

 Ingen  

Kasse-beretning:  

 Forligger ikke – ny bestyrelse kontakter tidligere bestyrelse sidenhen 

 Man bliver automatisk medlem ved deltagelse i første aktivitet i Tera Klub Denmark  

Kontingent:  

 vedtaget 100DKK om året 

Der blev valgt: 

 Formand: Peter Toft 



 Kasserer: Anna Nørgaard 

 3 medlemmer: Bo Fredskov, Freja Hansen, Louise Erch Petersen  

 Suppleant: Iris Gunia Schiøtz 

 Revisor: Mikkel Schiøtz, SKB ungdomskasserer 

 Revisor-suppleant: Anders Bogø 

Kommunikations-strategi 2017: 

 Hjemmeside (teraklub.dk),  

 Daglig dialog forgår over email og der annonceres tilsvarende events via Facebook  

Det blevet diskuteret at få en kalender over aktiviteter og skrive artikel til sejlerbladet minbaad artikel til 

Trols, Peter fortæller til klubkonference  

 

Beslutninger: 

Økonomi; 

- Er der midler I klubben? Peter/Anna kontakter kl. kasserer Steen Hillebrecht 

- 100 kr om året medlemskontingent er 100 kr om året, som personlig medlemskab  

- Pengene bruges typisk til præmier ved stævner og over-/underskudsdækning fra camps  

 

Der blev diskuteret om vi skulle holde EM i 2018 før sommerferien. Det aftales hen af 2017, i hvilke klub det 

skal holdes.  

 

Aktiviteter 2017:  

ØST-aktiviteter: 

 6.7 maj TERA- camp i SKB ”Nu får vi gang i Tera - jollen” 

 21. mai på Bogø 

 25. maj VSK-grandprix 

 16+17 juni Fejø 

 19+20. August TERA camp i Vordingborg ”Forberedelse til DM” + ” 

 23+34. september Harboe CUP = DM (ds undersøger, om det kan blive et officielt DM) 

 Sejrø i September 

 TERA-Efterårskamp VSK eller Furesø = ”sæsonen går på halv ”  evtl. 5.okt(aften) til 7. Oktober 

Jyllands-aktiviteter: 

 DS vil arbejde på, at Jylland laver sin egen kalender. 

Til arrangørerne: 

- Husk alt lave det ’forældre-venlig’ (mht. arbejde/bring-hente) 



Idé: en af camps kunne være orienteringsløb-camp , andre idéer, husk at tænke ’skæve idéer’ til camp. Fra 

indkøbs-sejltur, sy tasker, svømmehal, skovtur 

Send unge (hjælpe) træner med til camp: så de kan lære fra træner fra andre klubber. 

Der findes en dansk tera klub-vandrepokal (Oliver Skafte, SKB  var sidste vindere) skal uddeles til Harboe 

igen. 

 

Der kan gives dispensation for ét camp, hvis man er ny Tera-sejler. 

 

Lyndby har evt. TERA-joller til salg, og Roskilde!!! 

Tilmeldingssystem til stævner: se hos dansk rideklub , DS har ny kalendersystem på vej i 2017. 

Næste planlagte møde: bestyrelsen indkalder 

Næste ordinære generalforsamling: November 2017 

Referat: lægges på  teraklub.dk + sendes til medlemmer per mail.  


