
Laser Association Denmark 18. september 2018 

 

Referat fra Generalforsamlingen lørdag den 15.09.2018 

 

 1 

LAD - Generalforsamling 
 

Sted Sønderborg Yacht-Club 

Tidspunkt Lørdag den 15. september 2018 kl. 19:30-21:00 

Deltagere fra 

bestyrelsen 

Michael Faubel 

Tina Winkler 

Per Hjøllund Spodsberg 

Christian Guldberg Rost 

Thomas Høeg 

Peter Krabbe-Christensen 

Fraværende  

Referent Per Hjøllund Spodsberg 

Referat til Alle medlemmer i LAD 

 

Dagsorden 
 

1.  Valg af dirigent og referent. 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3.  Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 

4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse, herun-

der fastsættelse af kontingent 

5.  Behandling af indkomne forslag. 

6.  Valg af formand (i lige år) 

7.  Valg af kasserer (i ulige år) 

8.  Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år) 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 

10.  Valg af revisor (hvert år) 

11.  Eventuelt 
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Referat 
 

1.  Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Thomas Høeg som dirigent, og han blev valgt. 

Bestyrelsen foreslog Per H Spodsberg som referent, og han blev valgt. 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Michael Faubel fremlagde beretningen. Den findes som bilag 1 efter referatet. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer, og beretningen blev godkendt. 

3.  Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 

Per Hjøllund Spodsberg fremlagte årsrapporten. Den findes som bilag 2 efter referatet. 

Rapporten blev godkendt uden kommentarer. 

 

4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendel-

se, herunder fastsættelse af kontingent 

Per Hjøllund Spodsberg fremlagte budgettet, som fremgår af årsrapporten.  

Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Medlemsbidrag fastholdes på 450 kroner/år. 

 

5.  Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag  

6.  Valg af formand (i lige år) 

Michael Faubel var villig til at tage to år mere, og han blev genvalgt 

 

7.  Valg af kasserer (i ulige år) 

Intet valg i år. 

 

8.  Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år) 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Christian Guldberg Rost for Laser Standard, og Johan 

Schubert meldte sig som kandidat for Radial. 

De blev begge valgt. 

 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 

Thomas Høeg, Per H Spodsbjerg og Peter Krabbe-Christensen var alle villige til at tage et 

år mere, og de blev begge genvalgt. 

 

10.  Valg af revisor (hvert år) 

Lars Strange Hansen blev valgt til revisor for det kommende år. 

Bestyrelsen takker afgående revisor Christian Saabye Simonsen for sin indsats de seneste 

år. 

 

11.  Eventuelt 

Der blev spurgt om der ikke skal vælges en 4.7 repræsentant. Ifølge vedtægterne skal 

der alene vælges en repræsentant for Radial og Standard, så derfor skal der en ved-

tægtsændring til at vælge en repræsentant til bestyrelsen. Der var også argumenter mod 

4.7 repræsentanter i bestyrelsen, fordi det ikke er rimeligt at de (oftest) meget unge sej-

lere skal deltage i de til tider lange bestyrelsesmøder. De bliver derfor ikke en del af be-

styrelsen på nuværende tidspunkt. 
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Så var der ros fra Christian Rost for afholdelse af Laser Corner. Det er et godt samlings-

punkt for sejlere og forældre. Senest har repræsentanter for DS også deltaget, så det bør 

være en tradition vi viderefører.  

 

Julefrokost plejer at være et tilløbsstykke, og gentages i år. Tid og sted bliver fastlagt af 

Christian Rost i samarbejde med andre interesserede. 

 

Michael Faubel sluttede af med at sige tak til dirigenten, og til medlemmerne for god ro og 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan bevidne, at referatet er i overensstemmelse med den afholdte generalforsamling 

 

 
    Dirigent 
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Bilag 1 – Formandens beretning for 2017/18 
 

På bestyrelses vegne vil jeg, i min egenskab af formand, orientere jer om året, der er gået 

siden sidste ordinære generalforsamling, der blev afholdt for et år siden i Hellerup Sejlklub. 

 

Først og fremmest tak til den siddende bestyrelse.  

Vi synes vi har haft nok at rive i. Vi har holdt 9 planlagte bestyrelse møder, nogle fysiske og de 

fleste via skype – derudover en række møder med DS (sportsklubber, talent netværk, lands-

hold). Vores arkiv af dokumenter i bestyrelsen vokser. 

 

Hvad tager vi som bestyrelse os af? Der er mange ting som 

- Klubjolle koordinering, kontrakter 

- Finde nye joller og grej 

- Møder med forskellige institutioner som DS, ILCA, Eurilca etc. 

- Hjemmeside, opslag 

- Økonomi styring 

- DS tilskud og styring/uddeling og ansøgning af denne 

- Lasers corner til stævner 

- Vidensdeling – nye sejlere i klubber etc. 

- Kalender planlægning med DS og landsholdssejlere 

- Vintertræning kalender 

- Ranking af sejlere til mesterskaber 

Vi er en alsidig bestyrelse og der er altid kvalificerede meninger, som vi mener leder til gode 

beslutninger. 

 

Medlemmer 

Medlemstallet er faldet lidt igen til 48 (fra 52). Specielt Master-sejlerne er ikke kommet i gang 

som håbet. 

I stedet for ser det lige nu lovende ud med 4.7 klassen - vel vidende at sejlerne kun sejler i 2-

3 år med dette sejl inden de skifter. Så der er stor gennemstrømning. 

Til dette DM er vi kun 38 sejlere, som er lavpunket i mange år. Så kom ud og tal med jeres 

kammerater i klubberne om at blive mere aktive til stævnerne. Vi ved, at der er mange sejlere 

der ikke rigtig kommer ud af klubben. Tag dem med til vintertræning/lejrene så de oplever 

sammenhold i laser klassen på tværs af klubberne – så bliver de måske også motiverede til at 

komme med til stævner og melde sig ind i LAD. 

I år forsøger vi at arbejde tættere sammen med junior klasserne, f.eks. ved at være med i en 

særskilt lejr for Optimist, Zoom8 og Feva i starten af uge 42 (med 4.7 gruppen).  

Alle 4.7 sejlere er opfordret til at komme der. Formålet er både at få en rigtig god træningslejr, 

men også have det sociale i højsædet og vise de yngre sejlere, hvad man kan sejle efter opti-

mist og Zoom8. 

 

Aktiviteter: 

Der blev holdt forskellige træningssamlinger. Sidste efterår og i foråret. SKB (Køge) har meldt 

sig aktivt ind i laser nu, og har holdt en lejr og vil også gerne være med til at tilbyde vinter-

træning (efter jul). Også Vejle er ved at samle en laser gruppe, som glæder mig som gammel 

SNV´er meget. 

Tak til de klubber, der igen og igen stiller op for at tilbyde sejlerne disse muligheder. 

Formålet med alle disse lejre er at bringe alle sejlere (unge og ældre, uerfarne og erfarne) 

sammen og give noget kvalificeret træning i nogle sociale rammer der går udover sejlsporten. 

Vi fortsætter og vil motivere endnu flere klubber at tilbyde aktiviteter til vores sejlere. 

Vintertræningen starter efter Århus mesterskaberne (sidste weekend i oktober) med to lejre i 

Egå derefter et lejr i Vejle og derefter 2 weekender i Horsens. Så er der julepause og efter jul 
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kommer turen til Køge og andre klubber. Ved at være med og være aktiv (selvom det bliver 

koldere) får man rigtig meget ud af disse træningsweekender. 

Husk at en træningsweekend giver lige så mange timer på vandet end 2-3 ugers træning med 

to træningsaftener. 

Så sæsonen er ikke slut sammen med at træningen i løbet at ugen slutter i oktober i de fleste 

klubber. Hold øje med kalender og hjemmesiden samt de facebook grupper der bruges i Laser 

Danmark, som er den side som nu er tilknyttet LAD. Den gamle facebook gruppe bruges ikke 

længere. 

Vi har besluttet, at vi gerne vil have nogle gennemgående trænere til specielt 4.7 og radial 

gruppen og det lykkedes de sidste 2-3 år med Sophie, Mikkel og Carsten. Vi vil fortsætte med 

at finde trænere der i en årrække kan følge de yngre sejlere i ind og udlandet og være med til 

at hjælpe dem godt på vej. 

 

Sejlerne har deltaget i mange stævner i det nære udland fra Grækenland til Kiel, men også 

længere væk. 

 

Højdepunket var dog ISAF VM i Århus, hvor der var 5 sejlere aktiv på vandet men mange flere 

aktiv som frivillige. Det var en stor oplevelse og de frivillige fik stor ros. 

 

Det lykkedes ikke at få en Europacup i 2019, men vi prøver for 2020 igen. 

 

Samarbejde 

Vi har lavet en udvidet kalender i 2018. 

Til 2018 havde vi udarbejdet en kalender til forskellige målgrupper (U21, U19, masters, 4.7) 

men sejlerne tager ikke imod denne som gruppe. Der er altid nogle der gerne vil tage et andet 

sted hen og fravælger det foreslåede program. Vi vil overveje om vi vil fortsætte med denne 

”service” for næste år, idet det faktisk er et ret stort stykke arbejde at lave disse planer og 

koordinere dem med DS. 

Samarbejde med DS bliver stadigvæk nemmere og bedre, takket være den store indsats der 

gøres omkring DS stævnerne, som vi mener har i sit andet år fundet en god måde at blive af-

viklet på. 

Derudover er der nu et rigtig godt samarbejde med DS talentudvikleren samt de ressourcer 

der koordinerer andre fora (f.eks. talent netværket etc.) 

Igen i år har LAD søgt DS om tilskud til forskellige forløb og vi fik bevilliget beløb til både 4.7, 

U19, U21 og grej til LAD klubjollerne.  

Det er aftalt at 4.7 gruppen er LAD’s ansvar mens DS talentudvikleren tager sig af U19 og U21 

gruppen med henblik til den koordinerende indsats. 

Tilskuddene kan udbetales som tilskud til nogle udvalgte stævner, men specielt også til forbe-

redelsen som træningslejre etc. 

Vi ser dette for en god mulighed for at give klasseorganisationerne bedre muligheder for at 

prioritere. 

En af vores svage punkter i laser klassen er vidensniveauet hos klubtrænere. I det klubtrænin-

gen er basis for den daglige træning er det vigtigt at klubtrænerne har et vist kendskab til la-

ser jollen og hvordan den skal sejles. 

 

Igen i år er der en mulighed for klubtrænere at deltage som føl i træningen i Oure i uge 42. 

 

DM statutterne: 

Efter mange års pres på er der kommet nye DM-statutter her i foråret og det er glædeligt, idet 

rigtig mange af Laser klassens ønsker er blevet opfyldt med de ny statutter. 

Det har så bl.a. den betydning at 4.7 klassen er optaget som klasse til ungdoms DM (minimum 

10 sejlere), samt at antal for OL-klasserne laser standard og laser radial er sænket fra 10 til 5. 

Desværre lykkedes det ikke i Sønderborg at få et radial DM op at stå, idet der kun er 4 delta-

gere. For 4.7 er Sønderborg stadigvæk et klassemesterskab, som det også blev slået op i mor-

ges på tavlen. 
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LAD joller til lån: 

Vi har nu overtaget de 2 joller vi havde lånt af DS, så at vi ejer nu 4 joller. De har i år været i 

Holbæk samt i Kolding, Fredericia og Vejle. Der er flere klubber der ønsker at låne de joller, so 

vi vil prøve at skaffe flere. 

DS havde lovet os to mere, men de joller kunne desværre ikke findes nogle steder eller var 

allerede solgt til en klub. 

Vi prøver via andre kanaler at skaffe flere joller – eventuel købe dem selv hvis vi mener vi har 

økonomi til det. 

LAD stiller jollen til rådighed og har den forsikret. Vi har fået noget support fra Dinghy shop og 

håber på at også andre interessenter vil hjælpe med at supportere dette koncept. 

 

Resultater: 

Mange har ydet rigtig meget i år – på lands og på vands, som sejler, træner, forældre eller 

andre supportere. 

Mange ting skulle prioriteres for at give sejlerne de muligheder de har fået. Der blev vundet 

mange sejre og nogle gange medaljer i stævner og mesterskaber og OL. 

Men de vigtigste sejre er alle de personlige sejre I alle sammen har vundet i år. Dem kan I 

være stolte af. 

Husk også at Laser klassen er nok den hårdeste jolleklasse i verdenen. Der ingen andre klasse 

hvor der så mange sejlere på højeste niveau. 

 

En stor tak til Jer alle – vi ser frem til mange gode stunder sammen med Jer i Laser klassen i 

det næste år. 

 

Dette var bestyrelsens beretning for det forløbne år – med mindre I har spørgsmål eller 

kommentarer. 
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Bilag 2 – Årsrapport for 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser Association Denmark 
 

 

 

CVR-nr. 33 89 50 97 

 

Stensballe Strandvej 64 

8700 Horsens 

 

 

Årsrapport for 2017/2018 
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Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for regnskabsåret for Laser As-

sociation Denmark. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regn-

skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-

eningens aktiver, passiver og finansielle stilling ved regnskabsårets afslutning, samt resultatet 

af foreningens aktiviteter i regnskabsåret. 

 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

 

Middelfart, den 30. august 2018 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. sep-

tember 2018. 

 

 
   Dirigent  
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Revision af regnskabet 

 

Jeg har revideret årsregnskabet for Laser Association Denmark for regnskabsåret. Revisionen 

har ikke givet anledning til at anføre bemærkninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Indtægter 

Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med gene-

ralforsamlingens vedtagelse. 

 

Administrationsomkostninger 

Laser Association Denmark er jævnfør vedtægterne tilsluttet International L aser Class Accoci-

ation. 

 

Finansieringsomkostninger 

Finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelse med de til regnskabsåret svarende 

beløb. 

 

Afskrivninger 

Hvert regnskabsår afskrives 20% af anskaffelsesværdien for foreningens laserjoller, således at 

en jolle er helt afskrevet efter 5 år. 
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Resultatopgørelse for perio-
den 01.08.2017 til 31.07.2018 

    

     

Tal fra 

 

Budget for  

 

     

2016-17 

 

2018-19 

 Indtægter 

       Kontingenter 

 

21.375,00 

 
22.725 

 
23.000 

 Andre indtægter 

 

2.942,72 

 
53.000 

 
25.000 

 Indtægter i alt 

 

24.317,72 

 

75.725 

 

48.000 

 

         Udgifter 

       Bankgebyrer 662,30 

  
345 

 
400 

 Møder, gaver og lign. 4.998,55 

  

1.379 

 

1.500 

 Lasers Corner 652,55 

  
3.415 

 
3.000 

 Aktiviteter 9.863,00 

  
11.461 

 
12.000 

 Porto, kontor & Website 228,00 

  
268 

 
300 

 Kontingent ILCA 3.108,37 

  

3.480 

 

3.500 

 Præmier/gravering 1.670,00 

  
3.161 

 
3.500 

 Drift af laserjoller 3.130,07 

  
34.122 

 
12.000 

 Afskrivninger 14.200,00 

  
14.200 

 
14.200 

 Udgifter i alt 

 

38.512,84 

 
71.831 

 
50.400 

 

         Årets resultat 

 

-14.195,12 

 

3.894 

 

-2.400 

 

         

         Status pr. 31.07.2018 
       

         Aktiver 

        Kassebeholdning 0,00 

  

0 

 

0 

 Laserjoller 51.273,00 

  

36.673 

 

36.000 

 Bankindestående 38.985,28 

  

65.422 

 

65.473 

 Aktiver i alt 90.258,28 

  

102.095 

 

101.473 

 

         Passiver 

       Egenkapital 

       Primo 

 

104.453,40 

  

106.220 

 

104.453 

 Årets resultat -14.195,12 

  

-5.660 

 

-2.980 

 Skyldig træning i Oure 0,00 

  

1.535 

   Passiver i alt 90.258,28 

  

102.095 

 

101.473 

 

          

 


