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Drabant 30 klubbens generalforsamling 27.maj 2017 i Assens 

Generalforsamlingen blev afholdt i Assens Sejlklubs lokaler, som vi havde lånt. Der deltog 26 
repræsenterende 13 både (D3, D7, D 18, D19, D20, D22, D31, D42, D46, D53, D56, D58 og D61). 
Endvidere æresmedlemmerne Arne og Kirsten Nielsen samt Hanne Lenskjold. D6 Miso, D 24 
Benoli, D49 Diana og D60 Buller havde meldt afbud. 

Formanden Kjeld Johansson (D58 Blue Bird) bød velkommen og rettede en særlig velkomst til 
æresmedlemmerne. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelse og suppleant.  

Bestyrelse (følgende er på valg): 
- Pia og Niels Hofman Hansen (D46 Djunken 7).  
- Jeppe Fisker (D 7 Bell).  
- Tove Fisker – kasserer uden for bestyrelsen (D 7 Bell) *) 

Suppleanter (følgende er på valg):  
- Peter og Inger Buhl (D60 Buller). 
- Henrik og Yvonne Edvardson (D31 Luna). 

6. Valg af revisor og suppleant 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

- Diskussion om brugen af Facebook (fortsættelse fra ekstraordinære 
generalforsamling på vintermødet i Faaborg) 

9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

Janus Bech (D22 Soffi) blev valgt til dirigent. 



Ad pkt. 2: Formandens beretning 

Formanden omtalte bl.a. klubbens vellykkede arrangementer, nemlig træf og generalforsamling i 
Dyvig, hvor Inger og Peter Buhl havde gjort en stor indsats og bl.a. havde arrangeret en meget fin tur 
i det lokale område. Han omtalte ligeledes det vellykkede vintermøde i Faaborg med Pia og Niels 
(D46 Djunken 7) som primus motor. Vi blev også orienteret om, at der nu er kommet gang i handelen 
med Drabant 30, hvor flere er blevet handlet i det forløbne år. Det har givet klubben nogle nye 
medlemmer, hvoraf nogle har afløst sælgerne. 

Formanden omtalte også den lukkede Drabant 30 Facebook gruppe, der blev startet af Tine 
Hoffmann og som nu ”bestyres” af Martin Hoffmann (D59 Busser). Den har givet en del aktivitet 
blandt D 30 ejerne og det er håbet, at det vil medføre, at flere melder sig ind i klubben. De fleste er 
allerede nu medlem af D30 klubben. 

Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 

Tove (D7 Bell) fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 1347 kr. Den likvide beholdning 
(kasse / bank) udgør 11.004 kr. Dertil skal lægges lagerværdien af polo- og T-shirts på 2520 kr. samt 
beholdningen af standere. Inden næste udsendelse af standere (2019) skal der indkøbes nye standere 
(anslået pris 4500 kr.). 

Den efterfølgende diskussion mundede ud i en opfordring: de, der vurderer, at de ikke har behov for 
en ny stander giver kassereren en mail herom. Til gengæld vil de, der har en meget laset stander 
kunne få en ny ”uden for termin” ved henvendelse til kassereren. 

Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent 

Kassereren foreslog uændret kontingent henset til klubbens gode økonomi. Det blev vedtaget. 
Kontingentet for aktive (bådejere) er derfor fortsat 150 kr. og 75 kr. for passive medlemmer. 

Der blev opfordret til, at man sætter kontingent betalingen på ”automatisk betaling” til begyndelsen 
af det nye år. Derved undgår man at skulle rykke for kontingentbetaling. 

Ad pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleanter 

Pia og Niels Hofman Hansen (D46 Djunken 7) blev genvalgt. 

Jeppe Fisker (D7 Bell) gav udtryk for, at han har været sekretær siden 2004 og derfor gerne ville 
have en afløser. Martin Raal og Majken Grünfeld (D53 Holli) blev foreslået og valgt. Tove Fisker 
(D7 Bell) blev genvalgt til kasserer uden for bestyrelsen. 

Henrik og Yvonne Edvardson (D31 Luna) blev genvalgt som suppleant. Steen Lundager og Birgit 
Jørgensen (D42 Magdalene) blev nyvalgt til suppleant. 

Ad pkt. 6: Valg af revisor og suppleant 

Janus Bech (D22 Soffi) blev genvalgt som revisor. Hanne Lenskjold (æresmedlem) blev valgt til 
revisor suppleant. 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad pkt. 8: Eventuelt 



- Facebook. Efter diskussionen på vintermødet var det opfattelsen, at Facebook gruppen 
fungerede godt. Der var en opfordring til, at nye brugere – som en del af deres profil – 
oplyser båd nr. og –navn, og at de, der allerede er brugere opdaterer deres profil med båd nr. 
og –navn. Det letter i betydelig grad ajourføringen af fartøjsfortegnelsen. 

Der var enighed om, at man bør tolke optagelseskriteriet bredt, dvs. at man ikke nødvendigvis 
skal eje en D30, men blot være ”interesseret” i drabant 30. Det kan jo føre til senere køb af en 
drabant 30. 

Der var en opfordring fra en af de ”nye” D30 ejere og medlem af klubben og Facebook 
gruppen, om at melde sig ind i Drabant 30 klubben. 

Ad pkt. 9: Fastsættelse af dato for næste generalforsamling 

2-3. juni 2018 blev foreslået og vedtaget. Fjællebroen blev foreslået som sted. Jørgen 
Hjortshøj Nielsen (D19 Passaten) undersøger, om det er muligt. Hvis ikke, foreslog Jan 
Grevelund (D61 Tjaldur), at det afholdes i Vindeby. 

Vintermødet afholdes lørdag den 13.januar 2018. Temaet bliver ”sejl” (bl.a. vedligeholdelse, 
trim og relaterede rig spørgsmål). Såfremt der kan findes en ”villig” sejlmager, bliver det på 
Sjælland, nærmere betegnet i Frederikssund.  

Bemærkning: Elvstrøm Sails kan først give endelig accept til september. 

Klubben har en halvmodel af en D30, der oprindelig blev anvendt som vandrepræmie ved 
kapsejladserne. Da der ikke længere afholdes kapsejlads ved de årlige træf, er det besluttet at 
tildele den til en person uden for bestyrelsen, der har gjort en særlig indsats for Drabant 30 
klubben. I 2016 blev den tildelt webmaster Chresten Klit (D3 Dixi). I år blev den tildelt Janus 
Bech (D22 Soffi). 

Formanden takkede afslutningsvis Jeppe Fisker for indsatsen gennem mange år (13) som 
sekretær. Jeppe (undertegnede referent) udtalte, at han er glad for, at der nu er kommet nyt 
(ungt) blod ind i bestyrelsen og at han fortsat vil komme med sine ”indtryk” fra de forskellige 
arrangementer. Det er hans / mine personlige indtryk og derfor ikke en bestyrelses (sekretær) 
opgave. 

Janus Bech / dirigent   Jeppe Fisker / referent 




