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GENERALFORSAMLING 2022 
DANSK TERA KLUB 

 
 
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING SOM OMFATTER FØGLENDE PUNKTE: 
 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse af årsregnskab  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Fastsættelse af næste års kontingent  
6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant  
7. Valg af en revisor, samt en revisorsuppleant  
8. Eventuelt 
 
VALG AF DIRIGENT & REFERENT 
Dirigent: Peter 
Referent: Freja  
 
 
Vi skulle have haft møde tidligere end nu, skulle have været marts.  

- Derfor forsinket da regnskab ikke var klar til tiden.  
- Dagen efter regnskab klar indkaldelse med 4 ugers regnskab.  
- Næste år skal regnskab være klar tidligere.  
- Hvis nogen indvendinger kan generalforsamling være problem da ikke i henhold til 

vedtægter. Ikke indvendinger.  
- Generalforsamlingen erklæres ulovlig.  
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Generalforsamlingen er startet.  
Thanh styrer Powerpointet.  
 
Punkter på generalforsamling:  
Bestyrelsens beretning (Thanh) 
Vi har ansøgt Dansk Sejlunion tilskud til 3 camps 

- Vi fik penge til påske camp 7000 kr, aflyst 
- Camp i vest DK 7000 kr  
- Oure Camp 3500 kr.  

 
Tak til DS.  
 
Aktiviteter sidste år 

- påske camp BSS 
- begynder camp i rørvig juli 3-4 juli  
- VM aflyst i SKB pga corona  
- kapsejler camp 3-4 juli SKB  
- 4 dage camp i oure uge 42  

 
Året præget af corona, arrangementer lukket pga corona, men camps er gennemført 
alligevel med mange sejlere og sejlklubber. Camps tilpasset sejlernes niveau.  

- I stedet for VM havde vi 3 dages stævne med litauen og sverige og det var nogle 
gode dage.  

 
Vi prøver at få sejlere med til VM i england i år.  
 
Målsætning 

- Styrke klassen på nationalt niveau og øge niveauet f kapsejlads for ny og mere 
øvede sejlere  

- Udbrede tera og få flere aktiviteter  
- Styrke trænerstaben  

 
Mange terasejlere er under corona vokset ud af tera og kommet videre til andre jolleklasser, 
så der skal komme flere sejlere til, starte fra bunden af da der ikke er ret mange tera 
kapsejlere pt i hvert fald i SKB og BSS. Ishøj og Køge satser nu også på tera. Mulighed for 
bredere tera samarbejde i køge bugten. Også i vest er tera kapsejlere vokset ud af 
terajollen.  
 
 
Vi skal prøve at få flere mindre sejlere med både til mindre hyggearrangementer og mere 
kapsejladsbaseret. Blande kapsejladskræning med leg og hygge.  
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Camps og stævner i år  

- Aarhus spring regatta ds grand prix (med fælles overnatning og træner) 7-8/5 
- Snekkersten 22.5 
- Sailextreme 4-5.6 
- fjord cup 11.6 
- nibe jollecup 25.6 
- grenå 11-12.6 
- stævne i rørvig 13.8 

 
 
Vi arbejder på at få terajoler med til stævner hvor tera ikke ellers var inviteet i første omgang.  

- Evt camp i SKB 28-29/5 
- En ekstra camp i løbet af året i vest  
- Oure camp uge 42 

 
Foreslå at slå stævnerne op så forældre kan se dem tidligt i sæsonen hele året. De ligger på 
hjemmesiden. De kan også komme på facebook.  
 

1) forelæggelse af årsregnskab  
 

 
 
Kasserens kommentar til regnskab: Ikke bekymrende med mindre tab for første camp. Det 
var ikke meningen med overskud på rørvig og skb camp.  
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Der er for mange penge på vores konto nu. Vi skal bruge dem på aktiviteter. Fx kørsel til 
trænere til stævner og andre fælles aktiviter til tera klubben.  
 
Overveje penge til fælles coaching til VM i england. DS har haft politik om fx VM-stævner 
kan man ikke søge støtte til.  
 
 
Hvis penge fra kassen skal bruges til VM, bør vi her blive enige om beløbets ramme. Forslag 
10.000 kr, men afhænger af antal sejlere. Giver ikke mening til kun én sejler. Forslag 2000 kr 
pr sejler og max 10.000, og mindst 3 sejlere.  
 
Ingen indvendinger til det forslag. Så det vil bestyrelsen arbejde videre med. Pengene går til 
træner, transport af rib, leje af rib og fællesudgifter. Ikke til den enkelte sejler.  
 
Kirsten har gennemset regnskabet med posteringerne. Der er ikke andre kommentarer til 
regnskabet.  
 
Behandling af indkomne forslag 
 

- Fra Ingeborg, DS  
Børne- og ungdomspolitik. I sejlunionen i nogle år set på børne- og ungdomspolitik efter ds 
bestyrelses ønske, udgivet sidste år. Er for alle interessenter der arbejder sammen i DS 
herunder klasseorganisationer. Inspiration til at rekrutere og fastholde og skabe gode 
miljøer. Give børn og unge mange forskellige oplevelser. Opdelt i følgende punkter:  

- Trygge rammer 
- Bevægelse og sundhed 
- Sociale relationer 
- Dygtiggøre sig 
- Forstå fair sejlads 
- Opleve og respektere naturen 
- Have adgang til materiel 

 
kommentarer: Peter: dejligt det rammer bredt. Høre fra DS hvad det er vi søger støtte til, 
hvad vil DS gerne støtte kan være svært at forstå. Godt at brede aktiviteter kan støttes. 
Andre vil mene man primært kan søge om penge til kapsejlads. Ingeborg: puljen er til at 
støtte kapsejlads. Der kommer flere klasser til og pengene skal fordeles blandt flere, derfor 
får nogle klasser mindre, der er også færre penge at dele ud af. Tilskud i forhold til natur så 
er friluftsrådet meget opmærksomme på blå natur og flere klubber har helt med at søge 
friluftsrådet fx til slæbesteder som giver adgang til vandet. Der er andre muligheder i forhold 
til natur som vi skal lede efter. Tilskudspuljen er til kapsejlads.  
 
Peter: ønsker pulje der er bredere til fx leg, bredde, natur osv.  
 

Ingeborg: det kunne også være rart 
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Peter: DIF-tilskud der er en undersøgelse om spisevægringsproblemer i forskelige 
idrætsklasser. I roskort er der spisevægringsproblemer fordi der er vægtklasser, ikke så 
problematisk i sejlsport. DIF har tilbud til ungdomsledere og lidt til trænere som bør udbredes 
bedre fx hjælpe hvis der er krise fx hos unge med psykiske problemer. Her kan DIF hjælpe.  
 
Links fra Ingeborg:  
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/uddannelse/idraettens-e-laering 
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubudvikling-og-frivillighed/ds-boerne-og-ungdomspolitik 

 
Fastsætte næste års kontingent  

- Peter foreslår at sætte ned fra 100 kr til 50 kr da vi har mange penge.  
 

- Morten foreslår at holde det på 100 da det er symbolsk og sværere at sætte op end 
at sætte ned.  
 

- Peter støtter Mortens forslag.  
 

- Thanh foreslår også 100 kr.  
Ingen indvendinger. 100 kr vedtages som kontingent.  

 
Valg af bestyrelse, 3-5 personer samt en suppleant  
Formand, næstformand, kasser, bestyrelsesmedlem op til 3 

- Genopstiller: Peter, Morten, Thanh,  
- Opstiller: Karina (Oscars mor), Birgitte (Julius mor) 
- Genopstiller ikke: Freja  

 
Bestyrelsen bliver Peter, Morten, Thanh, Birgitte, Karina  
Suppleant: Kirsten  
 
Valg af revisor og revisorsuppleant  

- Revisor: Kenneth Boa  
- Revisorsuppleant: Ikke fundet  

 
Eventuelle punkter  
Her kan vi ikke beslutte ting der binder bestyrelsen, men her kan komme forslag og 
indspark. 
 
Ingeborg: har delt nogle links i tråden til DIF, børne- unge politik og til rekrutering af 
instruktører og trænere og et til. Om i idrætten at være opmærksom på børn og unge som 
ikke synes de er han eller hun eller omvendt. Opmærksomhedspunkt for at sikre at de også 
føler sig velkomne. https://www.dif.dk/inklusion-af-forskellige-konsidentiteter-i-idraet 
 
I havde en snak om rekruttering at instruktør/træner måske I kan finde inspiration her 
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubudvikling-og-frivillighed/guide-foedekaede 

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubudvikling-og-frivillighed/ds-boerne-og-
ungdomspolitik 
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/uddannelse/idraettens-e-laering 
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DS vil henvise til DIF retningslinjer for kønsidentitet, ikke helt klare guidelines endnu. Vigtigst 
at sejlerne føler sig tilpas.  
 
 
 
 
 
Morten: tak til Freja med bestyrelsesarbejdet, der er en gave til Freja, en tera model fra navi 
tools.  
 
Peter: kommentarporet kopieres til referat. Og samle kontaktinformationer til dem fra 
bestyrelsen. Der laves ny Messenger gruppe med ny bestyrelse, det gør Thanh.  
 
Annoncere på Facebook ny bestyrelse, det gøres efter bestyrelsen er konstitueret.  

- Der bliver lavet et bestyrelsesmøde, dato arrangeres via doodle.  
 
 
 


