Referat af generalforsamlingen lørdag den 5. maj 2018
Sted: Rungsted

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.

DZA Årsberetning 2017
Danske sejlere i Zoom klassen er en klasse for sig selv!!
Vi må igen i år konstatere, at danskerne klarer sig godt til de internationale stævner.
Vi ser dog også nye nationer markere sig, hvilket er til stor glæde for klassen som
helhed.
EM
Igen i å r var der EM i Palamos i Spanien med i alt 46 deltagere i alt, hvoraf 17
deltagere på det danske hold, (heraf tre svenskere, da der ikke var svensk træner
med). Landstrænere var Bo Jarvig og Jacob Dannefer.
Jeg vil selvfølgelig gerne nævne de flotte placeringer:
I pigerækken:
På 3.pladsen Lara Strubdrup Raunkjær.
I drengerækken:
På 2.pladsen Jan Moritz Grigat, på 3. pladsen Jesper Fabrin, på 5. pladsen Simon
Christiansen
Ranglistestævner

Å rets ranglistestævner blev afholdt i Skovshoved, Frederikssund, Skive, Kerteminde.
VM
VM blev afholdt i Råå syd for Helsingborg. Der var 113 deltagere i alt, heraf 28
deltagere på det danske hold (17 drenge + 11 piger). Bo Jarvig og Jacob Dannefer var
med som landstræner. Det var et fantastisk godt stævne, hvor vi for første gang
kunne opleve sejladsen på land vha. TracTrac på storskærme.
De bedste danske placeringer var:
I pigerækken: 5.pladsen Liv Andersen, 8.pladsen Isabell Schlegel
I drengerækken: 5.pladsen til Simon Christiansen, 6.pladsen til Jan Moritz Grigat
NM
Pärnu Estland var vært i 2017. Pga. kalenderoverlap, var der ingen officiel dansk
deltagelse.
DM
DM blev afholdt i Skovshoved. Simon Christiansen blev første dreng.

Kæmpe tillykke til ALLE!
TAK
Jeg vi gerne sige 1000 tak til vores trænere Bo og Jacob, som har gjort et stort stykke
arbejde, hvilket igen afspejles i de flotte resultater. Derudover har de igen formå et at
styrke sammenholdet mellem sejlerne i Zoom gruppen – Tak for den store indsats!
Tak til de trænere, som har deltaget på fælles skippermøder og i ”å ben gummibå d”.
1000 Tak til bestyrelsen for jeres arbejde - og til en særlig tak til Anne som igen i å r
har været en kæmpe hjælp med opdatering af hjemmeside, skrevet blog indlæg og
artikler og markedsføring generelt.
Til alle Zoom8-sejlere OG Zoom8-sejlerforældre hermed en opfordring til til at
besøge.
Zoom8-shoppen: http://sportyme.dk/clubme/zoom8/
Arbejdet i DZA
Vi arbejder inden for de nedenstå ende rammer:
•

Alle trænere bliver ansat af DZA i forbindelse med stævner af længere varighed NM,
VM evt. DM og længere træningsophold.

•
•

DZA har tegnet en tillægsforsikring, som dækker trænerne, nå r de udfører deres
arbejde
DZA inddriver børneattester på alle trænere.
Endvidere har vi arbejdet med videreudvikling af konceptet ”å ben gummibå d” i
forbindelse med ranglistestævner.
Årshjulet anvendes fortsat i klassen da det giver et hurtigt overblik. Årshjulet for
2018 fungerer som vores kalender og gennemgås ikke her, men der henvises til
zoomriders.dk. Der står også hvor man henvender sig for at få aktiviteter på
årshjulet.
2020-planen:
I Danmark har klassens No Nonsense-koncept, som er anerkendt langt ind i DS-regi
og vores søsterorganisationer på den anden side af Øresund. Det er et særligt stærkt
koncept, som vi fastholder og løbende udvikler.
Zoom8 er en meget væsentlig overgangsklasse der sikrer at et større antal sejler
bringes videre fra optimisten til Laser, 29’er og Europa-klasserne, og samtidigt
udvikler væsentligt dygtigere sejlere.
Nationer som Østrig Estland og Finland satser 100 % på jollen som overgangsjolle fra
Optimisten.
Udfordring 1:
En konkret udfordring har været af mere logistisk karaktér mht. RIB til
landstrænerne og No Nonsense-lejrerne.
I bestyrelsen drøftes mulighederne for at løse ovenstående.
Udfordring 2:
Zoom8 familien oplever i 2017/18 et generationsskifte, hvor mange ”Zoom8familier” har fået den sidste i flokken videre fra Zoom8. Det betyder at vi er mange
nye sejlere og sejlerforældre, der skal overtage styringen. Derfor herfra en
opfordring til Zoom8-forældre om at melde sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet
eller som frivillig hjælper. Vil du være med til et vigtig stykke arbejde, så byd ind
- du bestemmer selv hvor mange eller hvor få timer du vil lægge i det. Kontakt
undertegnede på nielsvinding@gmail.dk.
Udfordring 3:
Det er ved de store kapsejladser at vores sejlere virkeligt rykker. Særligt VM er den
helt store sejlmæssige oplevelse (ud over det sociale).

De andre lande viser stort engagement og indsats - ikke mindst med forældreindsats
og høj stævnedeltagelse. Hvis Danmark fortsat skal følge med, skal vi have flere
Zoom8-sejler ind i klassen og til stævnerne.
Danmark har mulighed for at få VM i Zoom8-klassen i 2019. En helt særlig udfordring
i det lys er den manglende interesse for at deltage til VM i Finland i 2018. Det er ikke
et heldigt signal hvis en så stærk Zoom8-nation som Danmark glimrer ved sit
fraværd til VM i 2018.
Landstrænerne og jeg har drøftet muligheden for at strikke et koncept sammen, hvor
landstrænerne og to-tre forældre tager med sejlerne til VM i Finland (altså uden
forældre). Ideen er at give flest muligt sejlere adgang til VM uden af hele familiens
ferie forlægges til Finland. Samtidigt begrænses udgiften væsentligt.
Lad os få tilbagemelding på jeres interesse for ideen.

3.

Fremlæggelse af årsregnskab
I 2017 har der været 35 (53 i 2016) betalende medlemmer til DZA af 650 dkr.
hvilket har givet indtægter på 21.800 dkr. i kontingent indbetalinger. Derudover
har DS i 2017 støttet os økonomisk med 40.000 dkr. Tak til Dansk Sejlunion, en
støtte som betyder meget for klassen.
De store udgiftsposter har været EM og VM. Stor enighed om at år 2017 skal
balancere økonomisk.

4.

Behandling af indkommende forslag
Se ændringsforslag på zoomriders.dk

5.

Tilføjelse til vedtægter DZA
Se punkt 4. Ændringerne kunne ikke vedtages pga. manglende opfyldelse af punkt
8.3.2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af
ændringsforslag jf. punkt 4.

6.

Fastlæggelses af næste års kontingent
Der blev diskuteret kontingent og det blev fastlagt til 650 dkr. for år 2018.

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)
Mickala Kosloff (YF)
Karin Dahlberg-Garde (YF)
Suppleant: - (-)
Kasserer: Jacob Dannefer

8. Evt.
Deltagelse i NM 2018 blev drøftet.

