
Generalforsamling Dansk Tera Klub 
11-03-2020 

 
Tilstede:  

• Peter, ungdomsleder i Sejlklubben Køge Bugt (SKB) og formand for Dansk Tera Klub 

• Niels, morfar til Laura og Signe der sejler tera i Espergærde Sejlklub  

• Kenneth, træner i SKB, far til Anton (tidligere tera sejler) og formand for Dansk Feva Klub 

• Freja, træner i SKB og bestyrelsesmedlem i Dansk Tera Klub 

• Ingeborg, Dansk Sejlunion  

• Lau, far til Philip og David der sejler i SKB  

• Louise, tidligere tera sejler, træner i Dansk Tera Klub  

• Med på skype:  

• Henriette, mor til Andreas der sejler i Grenaa Sejlklub 

• Kirsten, ungdomsleder i Grenaa Sejlklub 

• Gordon, far til Katrine der sejler i Yachtklubben Furesøen 
 
Ingen indvendinger mod generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben.  

1) Valg af dirigent og referent 
Referent: Freja 
Dirigent: Peter 
 

2) Bestyrelsens beretning  
Se https://www.rstera.dk/gf/2020/beretning_2020.pdf 
  
Kommentarer og discussion efter beretning  
Kenneth: Klaus Mohr i Egensedybet vil gerne have gang i tera aktivitet. 
Ingeborg: Zoom arbejder på at lave dobbelt camp hvor øst og vest kører samtidig og 
så er der fælles skype udveksling under campen. Det kan tera klassen lade sig 
inspirere af.  
 
Camps i år med støtte fra DS:  

SKB her i weekenden  
En i Espergærde i juni  
En i Grenaa  

Inspirationsdag i Rørvig i starten af sommerferien og evt også Arresø.  
  

EM i Travemünde til sommer.  
Niels: har søgt på Travemünde sidste år, 6 mand i 4 dage koster 50.000 kr. 
Travemündewoche campingplads er ret overkommeligt økonomisk.  
Kenneth: ferieboliger kan findes også relativt billigt.  
Oplagt at koble familier og samarbejde om turen til internationale stævner.  
Kenneth: tera EM ligger op til feva VM samme sted, så måske kunne man 
lave samarbejde med noget overlap mellem de to klassers stævne. Der 
kommer danske feva sejlere til Travemünde.  
Kirsten: foreslår at snakke sammen om at overtage boliger fx airBNB.  

https://www.rstera.dk/gf/2020/beretning_2020.pdf


Man skal planlægge i god tid til internationale stævner.  
VM 2021 afholdes i SKB 1.-7. august. Det bliver en stor opgave der skal løftes. Alle 
der er interesserede må gerne reservere datoerne og byde ind med at hjælpe til. 
Kontakt Peter Toft om hjælp til VM.  
Formegentlig bliver VM 2022 i USA.  
Tak: Til DS, Aarhus sea shop. Det glæder Dansk Tera Klub at DS fortsat støtter 
økonomisk så aktiviteterne bliver mulige og trænere og sejlere kan blive bedre.  
Niels: 2022 i USA. Der er også rygter om noget i Holland. Hvad er det?  
Peter: Det er ikke afklaret endnu. USA vil gerne have mange sejere til Danmark og 
også mange med til året efter.  
 

3) Regnskab 
Det fulde regnskab fremgår af hjemmesiden.  
Der er et lille overskud på 1545 kr. Ca. Det er lidt mindre end sidste år. Det er svært 
at sige hvorfor overskudet er mindre end sidste år, men vi arbejder heller ikke på at 
skabe et stort overskud.  
Udgifter er til træner løn til camps.  
Det er kun unge trænere under uddannelse der får løn. ”Voksne” får ikke noget for 
at hjælpe på camps ud over sejlernes smil og transportudgifter.  
Vi har ikke interesse i at vores aktiver skal højere op, de skal bare være så vi kan 
lave en camp. Ellers skal hvad der kommer ind også ud igen på fornuftig vis.  
 

4) Indkomne forslag  
Ingen  
 

5) Kontingent  
100 kr som fra start foreslås at fortsætte. Det er 2021 kontingentet.  
Enstemmigt vedtaget at 100 kr forbliver kontingentet årligt.  

 
6) Valg af bestyrelse  

3-5 pers + suppleant  
Alle ryger ud hvert år og kan genvælges  
Så kan forældre til sejlere komme og gå når sejlere stopper i tera klassen  
Modtager genvalg: Henriette, Freja, Peter, Morten  
Modtager ikke genvalg: Thorbjørn  
Andre der stiller op: Niels  
Henriette, Freja, Peter, Morten og Niels vælges ind  
Louise vælges som suppleant  
 

7) Valg af revisor + revisor suppleant 
Lau vil gerne være revisor. Kenneth bliver revisor suppleant.  

 
8) Evt  

Ny hjemmeside  



Vi ønsker at få hjemmesiden til at passe bedre med sociale medier. Nogle 
foreninger kører det hele på facebook, men det er bekymrende da der er 
flere unge der dropper facebook.  
Niels: facebook indlæg forsvinder hurtigt ned i rækken og så er det svært at 
genfinde. Det er bedre med en hjemmeside. Stævnerne og kalenderen skal 
være på hjemmesiden så aktiviteter kan findes let tilgængeligt. Det er svært 
på facebook.  
Hjemmesiden skal have fokus på aktiviteter: Hvor, hvornår og hvem man 
kan kontakte.  
Kenneth: Det er en udfordring for sejlere, klubber, lokale stævner, regionale 
stævner og klasseaktiviteter at der er så mange kalendere at holde styr på. 
Det er svært at finde hoved og hale i. I manage to sail koster det meget at 
være med. Måske skulle man lave nogle aftaler så aktiviteter kan samles på 
manage to sail.  
Ingeborg: Hører og vil undersøge mulighederne. Følger op på det. Det vil 
være rart med et aktivitetskatalog så klubber og klasseorganisationer bedre 
kan arbejde sammen.  

Værdier  
Hjælpsomhed er vigtigt ved stævner og camps. 
Er tera ved at blive for elitær? Fx var der protester på harboe forrige år. De 
ting der fungerer godt er at der er en række sejlere der er blevet dygtige på 
både nationalt g internationalt plan. Men er det blevet for elitært?  

Niels: Venskab er ikke altid nok i sejlklubben for de store sejlere. Tror 
det er vigtigt at de kommer ud andre steder og sejler sammen med 
jævnaldrende og får gode oplevelser andre steder end kun hjemme i 
klubben.  
Louise: Ikke ”elitært” at tage til kapsejlads og lave en protest. Hvis 
reglerne er brudt skal der protester til hvis det er nødvendigt. Vigtigt 
med kapsejlads, men også fokus på at det er for sjovt. Mener ikke at 
klassen i sig selv kan være for elitær og protester er ikke 
ensbetydende med at det er for elitært. Det er hvad den enkelte gør 
det til.  
Kenneth: klasserne tera og feva har opgang og nedgang sammen. 
Sejlerne bliver mere modne og protester kan blive spændende, og de 
lærer at man ikke nødvendigvis skal lægge en protest bare fordi man 
kan.  
Louise: Fint at tilbyde sejlerne muligheden for at lægge en protest 
fordi det findes også i klasser der kommer efter tera. Vigtigt at 
sejlerne lærer reglerne så de kan forholde sig til hvad der skal ske. 
Vigtigt at der stadig er tilbud om andet end kapsejlads. Først et 
problem når der ikke er tilbud om andet end kapsejlads.  
Niels: Oplevede i Ljungskile at en sejler på 18 år ikke kunne reglerne. 
Selvom tera bliver kaldt en begynder jolle sejler man stadig mod 
hinanden.  



Lau: Der er meget rummelighed i teraklassen. Der er en familiær 
fornemmelse i klassen. Kan ikke genkende at det skulle være for 
elitært.  
Ingeborg: Der er nogle kapsejladsregler som man lærer og det ville 
være fedt at de unge lærer at gebærde sig i det og prøver reglerne 
af. Opdage hvad man skal holde øje med på en tryg måde. Jo mere 
man kan gøre det, jo bedre. Har ikke noget med elitært at gøre at 
følge reglerne.  
Kenneth: på en feva camp var inviteret en baneleder og dommer til 
oplæg om regler og protester for at trække det væk fra 
kapsejladssituationen og fordybe sig i detaljerne udenfor 
protestlokalet. Gav god læring.  
Freja: Antallet af protester siger ikke noget om hvor elitær en klasse 
nødvendigvis er. Man skal til gengæld kigge mere på at der kommer 
et større kapsejladsfelt, og et mindre begynderfelt og derfor mindre 
fokus på begynderaktiviteter. Man kan i fremtiden vælge at have 
mere fokus på dette og dermed have flere legende aktiviteter til 
introsejlerne, som ikke nødvendigvis er klar eller har lyst til 
kapsejlads. 
Niels: overveje om der kan være flere intro camps, fx i stedet for en 
kapsejlads 
Kenneth: adventure camp/ hygge camp. Sejle ud med telte og 
burgere, sejle et sted hen og slå telte op og hygge og lave mad. Sejle 
en tur og have det sjovt. Handler om at aktivere dem der bare gerne 
vil sejle.  
Niels: Skanderborg sejlklub har hawaii ræs hvor de sejler ud og spiser 
frokost og sejler tilbage igen. En hyggelig form for kapsejlads.  
Jylland fra skype bekræfter. Det er stadig en kapsejlads.  
Kirsten: foruroliget over at der er mange kapsejlere og ikke så mange 
introsejlere. Vil betyde at teraklassen uddør. Nødvendigt med 
introsejlere for at have klassen kørende. Vigtigt at holde fast i at der 
på camps er introsejlere. Forslag at tage rundt til klubber med 
teraklubber og fortælle at det er for begynder og at alle kan være 
med. Imponeret over hvor rummelig teraklassen er også til store 
stævner. Vigtigt at sikre at der er en fødekæde. Terajollen er god 
som overgangsjolle og det skal vi bruge den til.  
Peter: Stillede spørgsmålet for at tænke over hvad er vigtigt. 
Tidligere har der til camps været mange lege på tværs af 
aldersniveau, sejlerniveau og klubber. Som aktiviteter på land hvor 
sejlerne mødes på kryds af alt. Det holder vi fast i. Ved kommende 
weekends camp er det svært at tage introsejlere med i marts til en 
camp på land. Campen er drevet af at der er nogle sejlere der skal 
med til VM her snart. Nu er der lige mange kapsejlere og introsejlere 
på den kommende camp. Super vigtigt at komme ud til nye 
introsejlere. Også søgt penge fra DS til inspirationsdage for at der 



kommer nye sejlere til. Sammenholdet bland sejlere der kommer 
igen til aktiviteter tyder på at sejlerne falder godt til i tera klassen. 
Når sejlerne er sammen til aktiviteter er det vigtigt at de har det 
sjovt, og ofte vil de gerne deltage igen en anden gang. Værdier er 
rigtig vigtige, vi skal værne om at holde fast i dem så der kommer 
nye sejlere til. Blive bedre til tera pro området der forlænger hvor 
mange sejlere der er i tera feltet. Bare fordi der ikke er tera pro i dk 
endnu, betyder det ikke at vi ikke skal arbejde på det.  
Rummelighed, progression, faglighed, pædagogik.  
Vigtigt med samme værdier for både introer og kapsejlere.  

Tera camp i weekenden  
Bestyrelsen har fulgt med i corona udviklingen  
Ud fra det vi ved er det rimeligt at afholde campen. Der kommer maks 20 
mennesker i alt. Så vejledningen fra i går siger at det går fint. Dog 
accelererer det hurtigt lige for tiden. Greve kommune ser gerne at større 
arrangementer aflyses. Men med de oplysninger vi har nu kan vi nok godt 
holde det.  
Kenneth: der er pressemøde om lidt. I nabolandene anbefales at man ikke 
holder arrangementer med over 500 mennesker (påbud, ikke anbefaling). 
Måske bliver det også sådan i Danmark.  
WHO siger at det er en pandemi nu. Det gør nogle ting nemmere. Men børn 
sendes ikke hjem fra skole med de informationer vi har nu. Og campen 
svarer lidt til en skoleklasse størrelsesmæssigt.   
Vi skal tage beslutning om at gennemføre.  
Forslag at gennemføre med mindre der er påbud om ikke at gøre det eller 
ny instruks om det fra myndighederne i den kommende pressemeddelelse. 
Vi følger myndighedernes anbefalinger. Vi påregner at afholde campen. Vi 
kan blive nødt til at ændre beslutningen pga myndighedernes anbefaling. 
Beslutningen træffes når myndighederne melder  information ud.  
Mail til alle deltagere at planen er at gennemføre med mindre der er andre 
instrukser fra myndighedernes side. Hvis nogle vil trække sig refunderes 
gebyret. Også melde ud at der er mulighed for at campen kan afbrydes. Og 
hvis man er syg skal man blive hjemme.  
(red: Campen blev aflyst via statsministererens instruktioner 15 minutter 
efter generalforsamlingens afslutning) 

Kirsten: har været til møde med andre sejlklubber i kredsen og lavet kalender over 
stævner i jylland og de stævner hvor vi er inviteret bør også fremgå af teraklubbens 
hjemmeside  

GP i skive, kolding og kerteminde  
Send listerne ind til terabestyrelsen så samles listerne  

Niels: Vil gerne med til Skive 2.-3. maj. DM i skælskør. Skal det lægges sammen med 
andre DM? I Skærbæk ligger det i år, undersøge om det er muligt.  
Peter: det ligger på Harboe fordi der historisk set har været her vi kan samle flest 
sejlere og få svenskerne med. Det er argumentet for det.  



Kenneth: GP er for GP jollerne. Det er opti A, zoom8, 29 og laser. Ikke feva og tera 
er som udgangspunkt med til GP som udgangspunkt. Så er der nogle hvor både tera 
og feva er inviteret. Og nogle hvor kun feva er inviteret. Kenneth arbejder med 
arrangørerne om at komme med. Man skal snakke med dem og høre om man kan 
komme med. Her spørger de hvor mange sejlere der kan komme med. Anbefale 
teraklubben at gøre noget lignende.  
Peter: Prøve at spørge arrangørerne og spørge om vi kan blive inviteret. Eller hvis 
man siger at man kan bidrage med en RIB vil de ofte hjælpe. Så hvis man kan 
hjælpe med arrangementet kan det ofte lade sig gøre.  
Gordon: Tera er ofte sat sammen med opti c og b, så når de aflyses aflyses tera 
også, hvilket er ærgerligt.  
Niels: i både på furesøen og frederikssund betegnes tera som en bade-jolle. I 
frederikssund blev puttet mere leg ind i det end normalt.  
Kenneth: DM, der er traditionelt flere sejlere til harboe cup end til dm, men man 
kan godt deltage i begge dele. Den måde ds arbejder på er at 
klasseorganisationerne skal have DM, hvor skal det så være. Vi bliver også spurgt 
om vi har ønsker til kapsejladsbanen.  
Freja: Hvis vi skal have mange sejlere til DM skal det være harboe cup, også vigtigt 
for at få pro med i dm rækken.  
Fremover: Freja renskriver referat og det kommer på hjemmesiden om et par dage. 
Evt efter campen i weekenden.  

Generalforsamlingen er afsluttet  


