FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE GENERALFORSAMLING den. 5. november, 2016.
REFERAT
1. Foreningens formand, Andrea Gotved, sagde velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen
var korrekt indkaldt og at fremmødet var så stort, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Alice Breindal Sørensen blev valgt til ordstyrer og Lise Mortensen Høy blev valgt til referent.
2. Herefter fremlagde formanden årsberetningen, der blev godkendt.
3. Regnskabsgennemgangen viste, at der i 2016 har været et overskud på 36.000 – lidt mere end i
2015; årsagen skal findes i, at der i år har været seks havneanløb.
Foreningens egenkapital er nu på 148.500.
Kommentarer til regnskabet:
- Det er ikke meningen, at egenkapitalen skal øges yderligere – men det er godt at have omkring
100.000 stående til det dårligt år, sagde Jay Jensen.
Planen er, at der næste år – hvor Fyn Rundt har 35 års jubilæum – bruges lidt flere penge. Dels til
festen, dels til Track-Track, blandt andet med en skærm på Jays bil.
Udbetalingen af øl-penge fra Carlsberg har trukket ud. Der er nu kommet en ny konsulent, og
aftalen er ændret, så der betales både for øl og vand. Nettooverskuddet i år på ølsalg er ca. 60.000
kr.
Ølsalg: Kontrakten med Carlsberg udløber til næste år; og der er tanker om at sælge de
kommercielle rettigheder til havnene til et fast beløb, så Fyn Rundt får samme provenu uden at
skulle slæbe øllet.
Afslutningsfesten: har været dyrere i år. Blandt andet fordi der var flere med. Der blev brugt 6.500
kr. fra 2015 – som blev betalt tilbage fra mad-leverandørerne i 2015, fordi der ikke var mad nok.
Formidling: Der er brugt penge på en lille pjece med alle deltagende skibe i – desuden på
programmet.
Følgebåd: Det er planen, at skibet Elefanten (kendt fra Limfjorden Rundt) kommer med som
følgebåd / pressebåd i 2017.
Jay oplyste, at Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibes hjemmeside vil blive fornyet og forbedret
i løbet af vinteren.
Regnskabet blev godkendt.
4. Vedtægtsændringer.
Der blev fremlagt en række vedtægtsændringer (se vedhæftede) – der alle blev vedtaget.
Alice Breindal Sørensen fra Havet bad bestyrelsen om at overveje, om reglerne om deltagelse i
sejladsen kan ændres, så Havet også figurerer på listerne – selv om skibet måske kun sejler med en
enkelt dag.

Ændringerne i korte træk:
 Deltagende skibe kan være fra 10 BT.
 Der tilføjes ’Gaffelrig’ som et af de kriterier, hvoraf tre skal være opfyldt for deltagelse i
sejladsen.
 Vi følger de Internationale Søvejsregler
 Klasserne er ændret – så specialklassen kan deles efter de tilmeldte skibe.
 Ved vindstille kan dommerne beslutte at slutte sejladsen af med en flydende mållinje.
Argumentet for det er, at det så er muligt at få en kapsejlads/resultat hver dag.
 Det blev pointeret, at det er væsentligt, at afslutning af sejladsen / flydende mållinje
annonceres i god tid, så skibene kan positionere sig.
 Skruen skal frakobles 5 min. før start – sanktioner, hvis det ikke sker.

I forlængelse af diskussionen af vedtægtsændringerne foreslog Morten Milthers, at dommerne ved
starterne på de længere sejladser skal tage hensyn til, at de små klasser ikke sejler så hurtigt – og
derfor måske skal sendes afsted først – da dagen ellers kan blive meget lang/sen – fx fra
Kerteminde til Middelfart.

5. Næste års sejlads
Jay Jensen fremlagde den rute, som bestyrelsen har besluttet for næste års sejlads. Det bliver Fyn
Rundt Classic:
Start i Nyborg: - Kommunen har meddelt, at de gerne vil (har ikke været på byrådsmøde)
Kerteminde: Kommunen har meddelt, at de gerne vil (har ikke været på byrådsmøde)
Middelfart: har meldt tilbage, vi er velkomne.
Assens: har meldt tilbage, vi er velkomne.
Faaborg: Har tilkendegivet, at de gerne vil have Fyn Rundt til at komme. Der arbejdes på en løsning,
så skibene kan ligge samlet.
Hvis der er en havn, der ’glipper’ – er det muligt at ændre sejladsen, så den starter i Kerteminde og
med stop i Bogense.
6. Valg til bestyrelsen:
Andrea Gotved, Moren Elbo og Jesper Hjorth blev genvalgt til bestyrelsen.
Alexander og Peter Leth blev hhv. genvalgt og valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Jens Poulsen har ikke ønsket at genopstille som revisor – Egon Hansen blev valgt til posten efter
bestyrelsens indstilling.
7. Eventuelt:
Der var spørgsmål om, hvor mange, der rent faktisk har fået rabatten på de 300 kr. ved tankning af
diesel – og erfaringerne var lidt blandede. Jay Jensen lovede at undersøge, hvordan den lovede
rabat på 300 kr. kommer til udtryk – så der bliver strammet op.

Generalforsamlingen sluttede med, at Alice Breindal Sørensen takkede for god ro og orden – og
forsamlingen skred til sidste punkt på invitationen: indtagelse af middag og øl.
Ref: LMH

