FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE
Generalforsamling lørdag den 4. november kl. 17.00 Hotel Ærø, Svendborg

Referat
Ordstyrer: Alice Breindal Sørensen / Havet
Referent: Lise Mortensen / Palnatoke
1. Formandens beretning
Beretningen blev læst op af foreningens formand, Andrea Gotved.
Beretningen blev taget til efterretning.
2. Foreningens regnskab blev gennemgået af Jay Jensen med flg. kommentarer:








Der er tjent 80.000 kr. på salg af øl – .
Der er større udgifter til følgebåd i år end sidste år. Det skyldes dels, at Nakskovs
regning fra sidste år er med i dette regnskab / dels at vi har betalt Pia’s diesel, det har vi
ikke gjort de foregående år.
De store udgifter er der ud over: Generalforsamling, kørsel, honorar til Maritimt Center
Danmark, optrykte blade om skibene. Endelig er der betalt for ny hjemmeside og en
meget velfungerende og populær Facebook side.
Jay Jensen understregede, at Fyn Rundt for det første er en sjov uge. Men at den også
handler om, at vi får vist omverdenen den sejlende kulturarv, og derfor er formidlingen
vigtig.
Årets sejlads har givet et overskud på 10.000 kr. imod et overskud på 36.000 kr. sidste
år.
Beholdningen er 159.000 kr.
Jay Jensen: Fyn Rundt skal ikke være en pengemaskine – men vi har så mange penge, at
vi har råd til at lave en ankerdag, hvis vi synes. (Regnestykket er, at et havnebesøg
typisk giver en indtægt på 50.000 kr. fra havn og ølsalg)

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
3. Indkomne forslag
Generalforsamlingen stemte i første omgang ja til, at et forslag om ændringer i
sejladsreglerne kunne blive behandlet – også selv om det ikke var sendt ud sammen med
indkaldelsen.

Forslaget handler om strafpoint ved tyvstart. I de gældende sejladsregler får et skib 1
placeringspoint ved tyvstart – og det kan evt. give mulighed for at ’spekulere’ i tyvstart. Derfor lød
forslaget på, at tyvstart skal betyde 3 placeringspoint pr. minut. Dette er på linje med reglerne på
Limfjorden Rundt.
Argumenterne fra dommerne: Giver bedre plads ved startlinjen / det er en kæmpe fordel af ligge
forrest – man får ikke bagluft fra andre osv.
Der blev luftet en ide om, at straffen kunne være en 360 graders vending – men det blev afvist – da
der er for farligt midt i kapsejladsen…
Generalforsamlingen stemte, om den nye regel kan gælde fra næste års sejlads – og det blev
vedtaget med absolut flertal.
Jay Jensen gjorde opmærksom på, at Morten Elmbo stopper som dommer efter tre år. Forsamlingen
gav ham stort applaus.
Sune Blinkenberg blev hilst velkommen som ny dommer.
4. Næste års sejlads:
Det skal understreges, at det er en foreløbig rute, alle havnene har ikke sagt ja endnu.
Bogense har netop sagt, at vi er velkomne så det bliver starthavnen i 2018..
Start i Bogense (De har sagt ja med det samme)
Middelfart er næsten sikker
Assens er helt sikker
Ærøskøbing Ikke sikker endnu / alternativet er en ankerplads.
Fåborg endnu ikke sikker
Svendborg sikker.
Jay Jensen mindede om, at Bogense er en ret lille havn – og at skibene helst skal komme lidt
spredt – og at det er vigtigt, at alle vender rundt og bakker ind, så er det nemmere at komme
afsted mandag morgen.

Vedr. festen, så bliver den lagt i Maritimt Center til næste år med telt og pakhus.
Jay Jensen opfordrer til, at skibene melder sig til næste års sejlads hurtigst muligt – tilmelding
bliver lagt ud på hjemmesiden.
5. Valg.
Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
Jens Finnemann var på valg
Jay Jensen var på valg
Kristian Lund var på valg
Der var ingen modkandidater, og alle tre kandidater fortsætter i bestyrelsen.
Egon Hansen fortsætter som revisor.
Generalforsamlingen sluttede, og ordstyreren takkede for god ro og orden.
Herefter var der fælles middag og festivitas. 

