Referat - Dansk tera klub generalforsamling marts 2021
Generalforsamling 2021 for Dansk Tera Klub afholdes på Skype onsdag den 3/3 kl 19

Til stede på zoom er:
Peter Toft, Sejlklubben Køge Bugt
Morten Hansen, Brøndby Strands Sejlklub
Freja Hansen, Sejlklubben Køge Bugt
Thanh Ngan Caviglia, Marselisborg Sejlklub
Ingeborg Nielsen, Dansk Sejlunion
Kenneth Boa, Sejlklubben Køge Bugt, Dansk Feva Klub
Louise Erch, Sejlklubben Køge Bugt
Kirsten Just Mikkelsen, Grenaa
Henriette Bjerre, Grenaa
Niels, Espergærde/YF

Punkt 1 Valg af dirigent og referent
Dirigent: Louise
Referent: Freja

Punkt 2 Bestyrelsens beretning
Kan hentes her: https:/rstera.dk/gf/2021/beretning_2020.pdf
Vi ansøgte Dansk Sejlunion om støtte til 3 camps i 2020
•

● Cool-camp i Sejlklubben Køge Bugt 14-15 marts 2020
Cool-camp troede vi fem dage før campen, at vi nok kunne afholde, men timingen med at
statsministeren lukkede Danmark ned gjorde, at vi måtte aflyse.

•

● Espergærde camp juni 2019 20. - 21. Juni 2020
Vi havde en skøn weekend - endelig fik vi samlet de dygtigste Terasejlere og en masse
nye. Stor ros til det lokale hold fra Espergærde Sejlklub for solid støtte.
https://rstera.dk/dokumenter/RapporttilDS-TeracampEspergaerde2020.pdf

•

● Grenå camp 2020 22-23. August 2020
Denne camp blev vi også nødt til at aflyse, da Århusområdet var et Coronasmittecenter på
det tidspunkt.
Vi fik i stedet afholdt en inspirationsdag (Peter og Lau) hos Rørvig Sejlklub og det var en
stor succes. Rørvig vil meget gerne have at vi afholder en hel camp 2021, og de har to
gange siden været på besøg hos SKB for at lære mere.
I rørvig er der mange terajoller som bruges til sommersejlads for områdets børn i

sommerferien i noget der minder om et café-miljø.
https://rstera.dk/dokumenter/Roervig_2020.pdf
Brøndby Strands Sejlklub (BSS) afholdt et super godt åbent kredsmesterskab, hvor bla.
Grenå Sejlklub deltog “udefra”. Emil Boie Jensen fra SKB løb med sejren foran Andreas
Bjerre fra Grenå i Tera Pro.
I Tera Sport var det brødrene Christian og Simon Maindal fra BSS som nappede guld og
sølv. http://ungdom.bss.dk/nyheder/319-abent-koge-bugt-kredsmesterskab-2020-resultater
Vores UDM hos Harboe Cup blev aflyst til stor ærgelse, men i stedet for at fokusere på at
holde en camp mere tog vi - via SKB - teten på at afholde UDM for Tera Sport. Vi dannede
Lohke Sailing Cup hos SKB https://www.manage2sail.com/da-DK/event/lohkesailingcup#!/
26-09-2020 - 27-09-2020 som blev anerkendt som UDM.
Dette DM var også lige ved at skulle aflyses, da vores statsminister nåede at sænke
forsamlingsforbud ned til 50 kort før stævnet. Med lidt trylleri og aktiv hjælp fra Mikael
Jeremiassen, Henrik Tang og Christian Lerche fra Dansk Sejlunion fik vi skruet en god
model sammen hvor vi var EKSAKT 50 - incl et godt Feva felt.
Arrangementet har ikke givet anledning til corona-tilfælde.
Der var meget varierende vejrforhold og det gav spændende og god sejlads.
Vi havde to skønne dage, hvor vi fik kåret Tera Sport UDM vindere, Feltet med Tera Pro endte
med at være så lille, at vi konverterede alle til Tera Sport, hvilket gav en klart bedre sportslig
oplevelse for alle. Emil Boie Jensen fra SKB sejlede solidt, mens sølv og bronze blev afgjort på
marginalerne mellem Andreas Bjerre fra Grenå (sølv) og David Christoffersen fra SKB (bronze).
2020 blev pga Corona et noget rodet år med for få aktiviteter, men vi fik maksimeret vores indsats
under svære vilkår.
Bestyrelsen har for 2021 igen ansøgt Dansk Sejlunion om støtte og fået støtte til næsten alle
ønskede aktiviteter. Vi takker meget!
Ud over camp aktivitet skal vi have stævneaktivitet op før det Tera VM, som afholdes hos SKB 1-7.
August. Planlægningen er i fuld gang pt med Tim Krat, Lau Christoffersen, Jakob Pedersen og
Peter Toft fra SKB som styregruppe. Vi skal bruge mange hænder og RIBs til dette VM - kan du
hjælpe og har du lyst til at bidrage så kontakt Peter Toft på pto@skb.dk eller mobil 22923862.
Vi har fået tilskud af DS til aktiviteter i 202:
Vi vil gerne lave kapsejler camp i SKB inden VM, med kapsejlerfokus
Og en camp i Rørvig, bredde fokus
Og en østjysk camp
Og nogle inspirationsdage fx i Køge (der lige har indkøbt terajoller), Hornbæk (med mange
terajoller)
Vi er i fuld gang med optakt til VM i august som afholdes i SKB med Søren Badstue som
baneleder.
Tak til Niels og Henriette der ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Peter Toft, bestyrelsesformand Dansk Tera Klub

Punkt 3 Regnskab
Kan hentes her: https://rstera.dk/gf/2021/regnskab_2020.pdf.
Henriette (kasserer) beretter om regnskabet.
Det er et relativt lille regnskab i år, da der ikke har været den store aktivitet på
grund af corona.
Der har været indtægter fra kontingent og camps og tilskud fra DS.
Udgifter har kun været relateret til campen i Espergærde og lidt til
inspirationsdag og andre småting.
Tera domænet er på 100 kr fordi vi vedligeholder både den gamle hjemmeside
og den nye hjemmeside. De koster begge hver 50 kr. Måske skal vi på et
tidspunkt i fremtiden droppe den gamle hjemmeside.

Punkt 4 Indkomne forslag
Ingen indkomne

Punkt 5 Kontingent
Bestyrelsen foreslår 100 kr som forrige år
Ingen kommentarer, indvendinger eller alternative forslag.
Dermed er 100 kr vedtaget som kontingent.

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

Peter Toft, Morten Hansen og Freja Hansen modtager genvalg.
Henriette Bjerre og Niels Nielsen modtager ikke genvalg
Thanh Ngan Caviglia stiller op til bestyrelsen
o Thanh introducerer sig selv: Bor i Århus, har sejlet i ca 9 år, og har i 4 år
hjulpet som hjælpetræner og træner, og har sidste år været cheftræner i
Hou sejlklub. Her har de en del terajoler. Studerer på Århus
handelsgymnasium og er træneruddannet og har også været træner i en
italiensk sejlklub.

Kandidater til bestyrelsen modtages meget gerne.
Der er 4 kandidater, vores retningslinjer er at vi skal være mellem 3 og 5. Så 4 er
fint.
Louise vil gerne være suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen er valgt, og består af Morten, Peter, Thanh og Freja.
Der er en email liste til bestyrelsen som Peter retter til. Der er noget
overleveringsarbejde fra Henriette som udtræder som kasserer.

Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant
En person uden fra bestyrelsen skal tjekke regnskabet igennem.
Kirsten Mikkelsen fra Grenaa vil gerne være revisor
Kenneth Boa er revisor suppleant (fortsætter)

Punkt 8. Eventuelt
Her er der frit løb fra indspark. (kan ikke ændre i vedtægterne)
Niels: Laura skal på efterskole og så er der ikke flere sejlere tilbage i familien. Laura er skiftet til YF.
Niels vil gerne hjælpe til VM, har fri den uge. Ved ikke om Laura sejler VM, da der både er VM for
tera og Zoom. Katrine sejler også Zoom i YF sammen med Laura. Niels vil snakke med terasejlerne i
YF om at man godt kan starte lidt tidligere med at sejle tera, end hvad de gør i YF. Niels siger tak
for denne gang, da Laura ikke rigtig sejler tera mere.
Peter: Det vigtigste er at hygge sig, have det godt og træningen op til stævner. Ikke så meget
resultaterne fra stævner i sig selv.

Morten: I brøndby prøver de at få sjelere med til VM, også dem der ikke er hardcore kapsejlere.
Vigtigst er at de kan sejle en bane og holde en hel uge ud på vandet. Tage det som en oplevelse
når nu det er i lokalområdet der er VM. Vi burde få mange danskere med til VM til sommer fordi
logistikken er meget nemmere
Louise: Sidst VM var i DK var der også mange danskere med som havde en rigtig god oplevelse,
selvom alle ikke var super dygtige til kapsejlads.
Thahn: Kommer der jury på banen til VM?
Peter: Ja
Ingeborg: Super godt arbejde. Det bliver spændende med VM. 2020 har været et hårdt år for alle
klasser. Netværksmøder har de snakket om at være en ny sejler. Der er motiveret flere klubber til
at komme forbi og kigge hvis de har små terajollesejlere som ikke er klar til at deltage i VM, så kan
de komme forbi og se hele stævnesetuppet en dag i ferien og spise en is på havnen.
Peter: Det er svært for nye sejlere at forstå hvad kapsejlads er. God idé at invitere dem ind og se
det.
Niels: Små optimist c sejlere kan godt finde ud af at sejle en bane. Men de kan ikke komme til VM i
opti. Det kan de i tera. God mulighed for at prøve det i terajolle. Spændende læring med
internationalt stævne.
Kirsten: En af hendes sejlere var rigtig lang tid om at sejle en bane. Hun fik ikke pauser. Kan man
lave en tilmelding med en nybegynder turnering sideløbende med stævnet?
Peter: Det kan man godt. Det giver mulighed for at lave grupper af sejlere der kan håndteres
uafhængigt af hinanden smart i forhold til corona restriktioner. Man kan definere hvor rutineret
man er i hvert felt.
Louise: Hvis feltet er stort deles det op, men hvis feltet er meget ligge giver det for små felter.
Peter: Man kan også give mulighed for at coache den bagerste tredjedel af feltet til at hjælpe dem
med læring og få bedre oplevelser.
Thahn: Hvis man deler op bliver det mere krævende for organiseringen af banen. Man kan også
give sejlerne en pause i en RIB hvis de er trætte.
Peter: Vigtigst at prøve så meget man orker, så er en pause ok.
Louise: Vigtigere at give coaching til de bagerste end at dele feltet op. Det er ikke altid en fordel at
inddele i ”gode” og ”dårlige”. Vi kan ikke coache til VM.
Thahn: Måske kan juryen hjælpe de dårligste. Men det er VM.

Kenneth: I england og Sverige holdt vi skippermøde for danske sejlere hvor der opfordres til at
man gerne må snakke sammen også selvom man ikke kender hinanden. Sejlerne lærer meget af
hinanden.
Niels: Camp som optakt til VM så kan man tage op hvis der er nogle mindre erfarne kan man
italesætte at nogen tager en pause en gang imellem. Og at det er almindeligt at hjælpe de
bagerste til mindre danske stævner.
Peter: Ved DM, de yngste sejlere der gav po i hård vind så tog Peter imod dem i en RIB og
snakkede med dem så det blev en god oplevelse at de vurderede at krafterne var sluppet op.
Der har været meget rod internationalt i teraklassen. Helena Barne har trukekt sig. Den
internationale klasseorganisation gik i sænk efter VM i Sverige. Det har været svært at lave
organisationen, især med VM. Så vi laver på en måde det internationale arbejde fra Danmark nu
for at få VM på benene. Vi lægger op til at genrejse international tera organisation til VM. Der skal
komme nogle nye folk ind. Efter Sydafrika kom der total nedsmeltning over at få penge tilbage.
Uheldig situation.
Vi snakker med RS sailing og lederfolkene der gerne vil have stævner. Dem har vi møder med hver
anden uge i øjeblikket da der ikke er international organisation.
Vi skal forvente at næste år er der RS games i Holland sandsynligvis, med tera VM og andre RS
joller.
Året efter vil USA gerne holde VM for tera.
Thahn: Kommer der corona pas? Lyntest? Man kan evt spørge dem fra Aarhus sejlsportscenter, de
har erfaring fra store stævner under corona.
Peter: Uheldigt at corona pandemien driller. Vi må finde ud af at manøvrere i det og se hvordan
det går. Der er 28 tilmeldt VM i øjeblikket. Især Englænderne er interessante. USA holder sig
tilbage. Der er også en stor usikkerhed på om man kan rejse. RYA har lavet guidelines for rejse til
stævner. Nok noget med pas og vaccination, men vi ved det ikke. Vi må have is i maven og
organisere så godt vi kan. Men det er usikkert. Vi må vente og se hvad myndighederne anbefaler
når vi nærmer os. Sejlsport er heldigvis ikke den værste sport smittemæssigt.
Tim Krat og Peter Toft tager stævneleder kursus.
Stævneplanlægning:
Det er oplagt at de sejlere der gerne vil til VM også kan sejle nogle stævner før VM. Den nye
bestyrelse skal arbejde på at få overblik over stævner vi kan få sejlere med til. Især før
sommerferien. Selvom det er usikkert pga corona
Thahn: Der er måske mulighed for en tera klasse i marselisborg inden somemrferien. Normalt er
det opti, feva og zoom. Oplagt at få tera med.
Peter: God idé at sprede interesse bredt for terajollen og stævner.
Før corona brugte vi facebook til at spørge hvem der vil med til hvilke stævner. Og få forældre til
at tænke over planlægning i deltagelse i stævner. Kommunikere mulighederne til sejlere og
forældre.

Måske mulighed i maj i Frederiksværk.
Eller Brøndby eller SKB.
Thahn: mulighed for noget i påsken? Både for nybegyndere og øvede.
Peter: Påsken ligger tidligt. Her er vandet koldt og kun egnet til tørdragt. De yngste har ikke
tørdragt og heller ikke niveauet til meget koldt vand.
Morten: Svært at stille krav om tørdragt, da nogle våddragter også er egnet til vintersejlads. Bedre
at sige at der er krav om tøj der er beregnet til koldt vand.
Peter: Vigtigst at de ikke fryser. Tørdragt eller vintervåddragt er fint. Og andet passende
beklædning.
Ikke flere kommentarer og tilføjelser.
Referat kommer online så hurtigt som muligt.
Mødet er ophævet.
Nyvalgt bestyrelse bliver på forbindelsen og snakker.

