
Referat af generalforsamlingen lørdag den 21. december 2020 
Sted: online på Google Meet 
 
 

Dagsorden 

Agenda til Generalforsamlingen  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab.  
4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Ændringer af vedtægter mht. ny rangliste struktur.  
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  
7. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant. 

8. Eventuelt.  

 
 
Referent: Niels Vinding 
 

1. Valg af dirigent  
 - Anne Hopmann blev valgt til dirigent.  

2. Bestyrelsen beretning 
 

DZA Årsberetning 2019  

Danske sejlere i Zoom klassen er en klasse for sig selv!!  

Det er næsten blevet en tradition at sige det! Og det er en fornøjelse igen for 2019 at 
kunne sige det samme! 

VM 2019 

VM blev afholdt på Garda Italien. Bo Jarvig og Jacob Dannefer tog afsted som 
landstrænere. Det var et rigtigt godt stævne og en herlig tur i det italienske. Vi må nok 
konstatere, at de danske sejlere fik kamp til stregen. 

De danske placeringer var: 

I pigerækken:  

4.pladsen Karoline Kiel, 18.pladsen Nora Kenting Hansen, 21.pladsen Sofia Braad, 
33.pladsen Liva Bergholdt Jul, 37.pladsen Nina Hage Wilson. 



I drengerækken: 

Ikke registreret i beretningen. 

 

EM 2019 

EM blev afviklet i Kaløvig med i alt 73 deltagere i alt, hvilket er en betydelig fremgang fra 
2018 i Palamos. Landstrænere var Bo Jarvig og Jacob Dannefer. 

Jeg vil selvfølgelig gerne nævne de flotte medaljeplaceringer:  

I pigerækken: 
På 1. pladsen Signe Visby Svendsen.  

I drengerækken: 
På 1. pladsen William Aasholm-Bradley 
På 2. pladsen Gustav Aasholm-Bradley 
På 3. pladsen Rasmus Berg 
4. pladsen gik til Jacob Svends Nielsen på marginalerne. 

 

NM 2019 

Ingen deltagelse. 

   

Ranglistestævner 2019 

Årets ranglistestævner blev afholdt i Rungsted, Århus, Kolding, Sønderborg, Skælskør.  

Vinderne var: 

Karoline Kiel 

Gustav Aasholm-Bradley 

 

Ranglistestævner 2020 

Årets ranglistestævner blev vundet af: 

Maja Olesen 



Kalle Seir Nielsen 

 

Kæmpe tillykke til ALLE! 

 

Som alle ved blev der ikke afholdt internationale stævner i 2020, hvorfor resultaterne fra 
2019 i de internationale stævner fortsat er gældende. For DM 2020, håber vi at finde en 
dato tidligt i 2020, så vi kan få afviklet 2020 i fin stil. 



TAK 

Tak til bestyrelsen for jeres arbejde og naturligvis en stor tak til alle forældre som yder et 
stort og vedholdende bidrag til logistik og mad. Uden jer gik det ikke. 

Vores kasserer skal have tak for at have styr på regnskaberne og økonomien. Vi ved 
fagligheden er i orden og at vi er i trygge hænder. 

En venlig tanke og tak til de klubber som stiller op til stævnerne. Og en særlig tak til de 
ihærdige klubtrænere som bringer unge sejlere med frem i Zoom8-klassen og yder et 
uvurderligt bidrag til jolleklassen. 

Til vores landstrænerteam en tak for jeres enorme engagement og arbejde, som afspejles 
i den stærke efterspørgsel på deltagelse i NoNonsense lejrene og det store deltagerantal i 
danske og internationale stævner. 

og nu til to helt særlige personer som igen i 2019 har gjort et yderst værdifuldt stykke 
arbejde for Zoom8-klassen: 

Bo Jarvig – vores mangeårig cheflandstræner. Bo din iderigdom, handlekraft, talegaver og 
lederevner af Danmarks Zoom8-landshold er enestående. Vi – Zoom8-klassen i Danmark 
– er umådeligt taknemmelige for og stolte af din indsats. 

Til alle jer Zoom8-sejlere og jer der yder en indsats for Zoom8-klassen. Vi ses igen på 
vandet i 2021. 

 



 

Arbejdet i DZA  

2020-planen:  

I Danmark har klassens No Nonsense-koncept, som er anerkendt langt ind i DS-regi og 
vores søsterorganisation 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: LØST 

En konkret udfordring har været af mere logistisk karaktér mht. RIB til landstrænerne og 
No Nonsense-lejrerne.  

I 2018 lykkedes det at finde midler til køb af en renoveret RIB med motor. Det er første 
gang, men nok ikke sidste gang at vi ser på anskaffelser på den måde. 

Udfordring 2: GODT PÅ VEJ  

Vi opfordrer på det kraftigste forældre til at melde sig som hjælpere og til bestyrelsesarbejde. 
Det er ikke krævende, man skal reelt blot hjælpe med at markedsføre DZA som klasse til de 
kommende årgange i klubben, på Facebook og til danske stævner. Vil du være med til et 
vigtig stykke arbejde, så byd ind - du bestemmer selv hvor meget tid du vil bruge. 
Kontakt undertegnede på nielsvinding@gmail.com.  

Udfordring 3: STÆRK FREMGANG 

Vi havde igen i 2019 en fremgang og nåede op på 53 medlemmer ved årets udgang. Det ser ud 
til at være hæderligt i 2020 med 42 medlemmer trods meget lav aktivitet og ingen 
internationale stævner. 

Tak for jeres medlemskab og fortsæt med den og giv jeres børn uforglemmelige oplevelser, 
venner og ballast for livet med NoNonsense lejrene og sejlads. 

VM 2020/2021 

Det er med STOR glæde at vi i 2021 hilser et stort internationalt stævne velkommen i 
Danmark – denne gang er det VM på Fureøen. Det er naturligvis VM 2020 som er 
udskudt, men vi glæder os alligevel. 



 

 

Vi satser på at finde nyt smart Zoom8-tøj til 2020. Hold derfor godt øje med Facebook: 

Har du gode ideer, sponsorstøtte eller andet, så skriv en mail til 
nielsvinding@gmail.com. 

 

DZA arbejder primært inden for de nedenstående rammer:  

Årshjulet for 2021 fungerer som vores kalender og gennemgås ikke her, men der henvises 
til zoomriders.dk. Årshjulet findes på forsiden. 

vores primære aktiviteter er koncentreret om,:  

 NoNonsense lejrene,  
 Internationale stævner, 
 Ranglistestævner i Danmark og DM.  

Vi vil gerne slå et slag for, at ungdomsjolleklasserne generelt støtter op om de klubber der 
lægger faciliteter og frivillige kræfter til. 

 Endvidere arbejder vi løbende med at videreudvikling af konceptet ”Åben 
gummibåd” i forbindelse med ranglistestævner.  
 

 Alle landstrænere 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, når de udfører deres 
arbejde  

 DZA indhenter børneattester på alle trænere.  

 

   

3. Fremlæggelse af årsregnskab 
 Regnskabet blev forelagt af kasseren og godkendt. 
 

4. Behandling af indkommende forslag 
Ingen indkomne forslag. 

 

5. Tilføjelse til vedtægter DZA 
Bestyrelsen foreslår en alternativ ranglistestruktur for 2021 svarende til den for 2020 sfa. 
Corona-virus.   
 



6. Fastlæggelses af næste års kontingent 
Der blev diskuteret kontingent og det blev fastlagt til 650 dkr. for år 2020.  
 

 
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor 

I år var der flere muligheder til bestyrelsesposterne. Følgende blev valgt ind: 
Bo Jarvig 
Nina Fabrin, Næstformand  
Niels Vinding, Formand 
Ole Moth Madsen 
Carsten Madsen 
Mads Hage Nielsen 

 
Suppleant: Bjørn Normann 
Kasserer: Jacob Dannefer 

 
 

Evt. 
Ranglisten 2021 køres på fem stævner og DM 2021. 
DM 2020 afholdes i Kaløvig i marts 2021. 
EM 2021 er aflyst. 
NoNonsense har ikke kunne afvikles i 2020 som som normalt pga. Corona. 
Lejren i uge 42 i Oure blev afviklet uden smitte (det er værd at bemærke !!), og landtræner Bo 
Jarvig vil koordinere med Oure ift. tilpasninger for en evt. lejr i 2021. 
Lasse Juel (Kerteminde) oplyste at SailXtreme søges afholdt som DS GrandPrix. 
 
 
 
 


