
Referat generalforsamling I Dansk Teraklub 
11-03-2019  
 
Til stede er:  

- Hans Løber, far til Mads fra SKB 
- Gordon Milton, far til Katrine fra YF 
- Anna Nørgaard, træner I SKB  
- Morten, Far til Kristian fra BSS og SKB, ungdomsleder I BSS 
- Kenneth Boa, Far til Anton fra SKB, træner I SKB og fra Feva klubben  
- Freja Hansen, træner I SKB og dansk tera klub og bestyrelsesmedlem 
- Louise Erch Petersen, træner I dansk teraklub og bestyrelsesmedlem  
- Bo, bestyrelsesmedlem I dansk teraklub  
- Lau, Far til David fra SKB 
- Niels, morfar til Lauras fra Espergærde 
- Peter Toft, ungdomsleder I SKB, formand for dansk tera klub  
- Henriette, mor til Andreas fra Grenaa (via skype) 
- Kirsten træner og ungdomsleder I Grenaa (via skype)  

 
 
Punkt 1 Valg af dirigent og referent 
Louise er dirigent  
Freja er referent  
 
Punkt 2 Bestyrelsens beretning 
Ved Peter Toft: 

2018 har et rigtig godt år for Tera-aktiviteter i Danmark. Dansk Tera Klub har 

afholdt tre camps og hjulpet med af afholde camp i Oure. 
• 21-22. april: Camp hos SKB (Greve Marina) - Kapsejler camp 

• 2-3. juni: Camp hos Yachtklubben Furesøen – for alle 
• 24-25. august: Camp hos Assens Sejlklub – for alle  

 Ingen sejlere fra Assens deltog dog her, men mange fra andre steder  
 

Desuden er der blevet afholdt inspirationsdage. Peter har været afsted til 
Hornbæk og Bogø og Freja har været til Hornbæk.  

 
Der har været interesse for at kunne kåre en rigtig danmarksmester I tera.  

Vi har fået godkendt at kunne afholde Tera ungdoms DM - DS-UDM(15) I tera 

sport i 2019, som sandsynligvis bliver afholdt som en del af Harboe Cup 2019. 
Det er meget glædeligt, og vi arbejder på at tilsvarende kunne få Tera Pro med 

som officiel jolle for DS ungdoms-DM. Vi kunne ikke få pro med I år da det 
kræver et større felt. Hvis vi arbejder på det bliver det nok muligt med tiden. 

Formentlig med en aldersgrænse op til 19 år I pro feltet I fremtiden.  
 

Vi har haft 7 sejlere med til Tera VM i 2018 under ledelse af Freja Hansen, Tim 
Krat og Kenneth Boa + en solid række af dygtige forældre.  

5 fra SKB 
1 fra Frederikshavn  



1 fra Rødvig  

Det har været en stor oplevelse for de unge, og det er oplagt at Tera VM 2019 
skal have fokus, da det bliver afholdt i Ljungskile - tæt på Gøteborg. 

I uge 32. Allerede nu er 10 danskere tilmeldt og vi forventer op mod 15 
danskere.  

 
Bestyrelsen har sendt ansøgning til DS om at kunne lave nye gode aktiviteter i 

2019: 

• Medvirke til Tera påskecamp hos Ljungskile Segelselskab - Sverige 
• Afholde Tera camp i uge 27 hos SKB. 2 dage for alle niveauer, 5 dage for 

kapsejlere. Oplagt for dem der skal til VM.  
• Afholde Tera camp 24-25. august hos Grenå Sejlklub, hos Kirsten. Vigtigt 

med de jyske sejlere, vi håber på at se mange af dem.  
• Medvirke til at holde Tera UDM. Formentlig til Harboe Cup.  

 
Vi fik ikke tilskud til træner til UDM til harboe cup. 

Men vi fik også penge til en camp I Oure d. 12.-15. Oktober. Efterårscamp.  
 

Kirsten spørger om der kan være en camp I starten af juni målrettet bredden I 
håb om at få flere begyndere med. Ikke afvisende stemming for det. Men der 

hensives til at der er mange stævner I starten af sommeren, og dermed meget 
aktivitet I forvejen. Men hvis der er kræfter til en ekstra camp kunne det være 

en mulighed. Bestyrelsen kigger på om der er mulighed for det.  

 
Punkt 3 Regnskab 

Kan hentes her: 

https://teraklub.dk/gf/2019/Dansk_Tera_Klub_regnskab_010118-
311218.pdf 
 

Ved Anna. Anna gennemgår hele regnskabet, se link.  
Regnskabet er lagt ind så man kan finde det via hjemmesiden. Har været forbi 

vores revisor Mikkel der ikke har bemærkninger.  
 
Punkt 4 Indkomne forslag 

Peter Toft stiller forslag om foreningens officielle hjemmeside skiftes til 

http://rstera.dk. Foreningen har både dette domæne samt teraklub.dk 
Han mener at det er mere logisk når man søger efter foreningen på nettet.  

Rstera.org er hovedklassens hjemmeside, så det ville være logisk at skifte til 
det I den danske udgave. 

Fordelen ved at beholde det gamle navn er at dem der kender hjemmesiden I 
forvejen vil have lettere ved at finde det.  

Forældre der ikke kender til det ved ikke at det hedder rs tera. De ved det 
hedder tera, så teraklub er lettere for forældre at finde.  

Når man søger på google kommer man ind på det ligegyldigt hvad det hedder.  
Den gamle ville stadig findes, den ene bliver ikke slettet.  
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Afstemning om forslaget: (have begge hjemmesider, men hvilken en skal være 

den officielle). Vil medføre at rstera.dk bliver officiel.  
Ingen stemmer imod.  

Bo, Kirsten og Henriette undlader at stemme.  
Alle andre stemmer for.  

Hermed vedtages at rstera.dk bliver officiel.  
 

Punkt 5 Fastsættelse af næste års kontingent  

Forslag: 100 kr, det same som sidste år.  
Vi har ikke et budget, så det er svært at forholde sig til hvad der er passende.  

Og svært at forudse hvor mange sejlere der er medlem hvert år.  
Camppriserne kan varieres, det kan kontingentet ikke henover året.  

Formålet med kontingentet er ikke at foreningen skal være rig.  
Idéen er at pengene skal bruges på aktiviteter.  

Kontingenterne dækker ikke årets udgifter.  
Det gør tilskud fra DS samt deltagergebyrer.  

Kontingentet bør ikke være for højt for at få sejlere til at melde sig ind.  
Feva har samme gebyr på 100 kr.  

Ingen er imod forslaget på 100 kr.  
100 kr vedtages som kontingent.  

 
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant 

 

• Peter Toft og Freja Hansen modtager genvalg. 
• Henriette Bjerre - mor til Andreas Bjerre, Grenå Sejlklub modtager nyvalg 

• Thorbjørn Beldring - YF træner og camptræner hos Dansk Tera Klub 
modtager nyvalg 

• Anna Nørgaard, Bo Fredskov og Louise Erch Petersen modtager ikke genvalg 
• Morten modtager nyvalg  

 
Andre kandidater modtages naturligvis gerne 

 
Sidste år blev vedtægter lavet om  

Det betyder at der er bestyrelsesvalg nu  

Bestyrelsen skal lave aktiviteter og styre økonomi. Fokus på aktivitet og højne 
niveauet I tera feltet. 

Bo, Anna og Louise ønsker at udtræde af bestyrelsen.  
 

Morten fra BSS, Kristians far vil gerne stille op, men kommer ikke til at være 
meget aktiv. Han er ungdomsleder I en klub der sejler tera, men kommer ikke 

til at være aktiv med at afholde camps.  
Positivt at sprede bestyrelsen over flere klubber. Jo bredere jo bedre.  

 
Bestyrelsen er enstemmigt vedtaget og består nu af  

- Thorbjørn  



- Morten  

- Freja  
- Henriette 

- Peter  
 

Henriette kunne være positiv I forhold til at blive kasserer.  
 

Suppleant: Louise vil gerne være suppleant, ønsker ikke at følge mailen. 

Indkaldes ved behov.  
 
Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant 
Lau vil gerne være revisor  
Kenneth er revisorsuppleant 
 
Punkt 8. Eventuelt 
Tera VM  

- Kenneth har overblik over hvad det skete sidste år, inspiration til I år  
- Tidligt I gang med planlægning fra SKB  
- Startede op med planlægning I SKB regi. Der var meget arbejde I det. Der blev 

samlet sponsorpenge ind der dækker transport af grej, RIB og transport og kost og 
logi til træner. Benzin til en hel uge til ribben mm.  

- Inden stævnedagene havde vi et par dage på vandet til træning.  
- Håndtering af grej og reservedele var også fælles.  
- Forældrene bakkede op om sejlerne. Madpakker, drikkevarer, snacks, ekstra 

forældre med på vandet til at tage billeder, lave reportager så de kunne følge 
med fra DK  

- Skippermøde og debriefing før og efter stævnedagene  
- Sociale aktiviteter  
- Det vil gavne sejlerne der tager til Sverige at forældrene er enige om at bakke op 

om det.  
- Tøj blev koordineret, det var en stor opgave at gøre det. Nogen skal gribe den for 

at det bliver til noget.  
- Egne madpakker, fælles mueslibarer  
- RIB: er det fra klubber eller private der sørger for det? Skal aftales med en 

sejlklub. Vigtigt med hvem der låner og til hvad.  
- Kenneth vil spørge SKB om vi må lane en RIB til tera VM  
- Det ville give god mening at der er mere end én RIB med I år. Flere klubber bør 

involveres.  
- Niels vil spørge Espergærde om der også er mulighed for en RIB  
- Tim vil være “grej general” og finder ud af hvad RS tager med af reservedele  
- Mailing liste til kontaktpersonerne, forældre  
- Tøj er fra Dansk Sejlunion, købt gennem dem  
- Tera klub kan evt lave mailing liste og prikker til forældrene der skal med til VM  
- Sidste år blev der lavet en støtteforening til at håndtere sponsorpengene, 

foreningen har erfaringer om det. Sponsorater var gennem private kontakter der 
ikke stiller op igen. Man skal ud I sit netværk og få sponsorpenge.  



- Flere forældre påtænker at sejle derop og bruge egen båd som base og bo på den 
under stævnet.  

 
Påske campen I Sverige  

- Vi har fået DS økonomi til at sende fx 2 danske trænere afsted med derop  
- Flynn Davies kommer og underviser  
- Oplagt at have danske trænere med for at oversætte  
- Smart at have sejlet I området inden VM  
- Aftale med Sverige om at vi kan lane joller, og kun tage sejl med.  
- Oplagt at koordinere transporten  
- Måske kun 25 pladser på campen  
- Husk at tilmelde sig  
- Forældrekoordination er vigtigt  

 
Camps, tema, trænere mm  

- Finde ud af hvilke trænere der er til hvilke events  

- Uge 27 i SKB: første 2 dage er for intro + kapsejler. De efterfølgende 3 dage er 
kapsejlerniveau.  

- Grenaa camp: alle kan deltage (intro + kapsejler) Overveje om Grenaa camp skal ligge i 
starten af juni.  

- Bestyrelsen kigger på camps og trænere  
 
Tim, Freja, Ilene og Peter har lavet en målergruppe for tera der beskriver i detaljer hvad man 
må optimere på terajollen.  
Denne gruppe skal i gang så man kan se hvad man må og bør lave om.  
Laves med udgangspunkt i den engelske udgave.  
 
 


