Referat af generalforsamlingen lørdag den 5. maj 2018
Sted: Yachtklubben Furesøen

Dagsorden
Agenda til Generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Ændringer af vedtægter mht. ny rangliste struktur.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af en revisor samt en revisorsuppleant.
Eventuelt.

Referent: Niels Vinding

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsen beretning

- Niels Vinding blev valgt til dirigent.

Se DZA Årsberetning 2018.

3.

Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet blev godkendt.

4.

Behandling af indkommende forslag
Ingen indkomne forslag.

5.

Tilføjelse til vedtægter DZA
Ingen ændringer.

6.

Fastlæggelses af næste års kontingent
Der blev diskuteret kontingent og det blev fastlagt til 650 dkr. for år 2019.

7.

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor
I år var der flere muligheder til bestyrelsesposterne. Følgende blev valgt ind:
Bo Jarvig (Kaløvig)
Nina Fabrin, Næstformand (YF)
Niels Vinding, Formand (YF)

Suppleant: - (-)
Kasserer: Jacob Dannefer

Evt.

1. Åben Gummibåd blev drøftet. Der er ingen tvivl om at konceptet Åben Gummibåd er en stor
succes, som samler sejlerne på tværs af klubber og giver god support ved stævnerne. Desværre er
der ved de to sidste ranglistestævner ikke blevet sendt lokale klubtrænere med til deres sejlere, som
tidligere, hvilket har resulteret i, at en DZA-træner måtte tages sig af 30 sejlere omkring én RIB
uden yderligere support. Hvis klubberne ser DZA åben gummibåd som en mulig
omkostningsbesparelse og dermed ikke sender deres egne trænere, må DZA overveje, om konceptet
skal fortsætte. Åben Gummibåd konceptet er tænkt for sejlerne, og også for de små klubber, som
kun sender én sejler afsted og dermed ikke kan sende en træner med også. Men det er også en god
mulighed for de lokale trænere, som udover at kunne se deres sejlere i fremmede farvande, også kan
få yderligere sparring med andre trænere samt DZA klassetrænere, så vi sammen kan udvikle
klassen og sejlernes kunne. Bestyrelsen vil overveje og arbejde videre med en udvikling af
konceptet.
2. Ønske om mere opbakning til JNOM fra DZA. DZA er positiv for at deltage i JNOM som i
2013 og 2019. Udfordringen er at andre store Zoom8-nationer som Sverige og Finland ikke
bakker op om JNOM. Det drøftes på IZCA-møder, men p.t. er der fortsat ikke opbakning.

