Kjøbenhavnske Træsejlere
Referat af årsmødet den 4. oktober 2007
Dagsorden:
1. Fællesspisning i Sejlklubben Frem
2. Præmieuddeling (dette og øvrige punkter i ”Jomsborg”, K.A.S.)
3. Evaluering af sæson 2007 samt evt. ændringer til 2008
4. Fotokonkurrencen
5. Nye tiltag i sæson 2008
6. Eventuelt og hyggesnak
Ad 1.
Der deltog 50 i spisningen i Frem –en stigning på mere end 100% i forhold til
sidste år. Fin mad, fin stemning!
Ad 2.
Jørgen Jensen uddelte præmier i de to løb samt knyttede kommentarer til næsten
alle deltagerne i torsdagskapsejladserne på Øresund i sæson 2007.
Vinderne blev: Kutterne: Trollungen 30 D 41 og Spidsgatterne: Bel Ami S 38 D 1.
De to skippere Torben A. Larsen og Henrik Effersøe modtog de to halvmodelvandrepræmier, som de så ud til at være stolte over.
Henrik Effersøe indstiftede herefter ”Overall-præmien”, der blev givet til Diana F
D 136 v/ Ove Mørup. ”Overall” er ikke en beklædningsgenstand, men en
messing-pullert, der gives som vandrepræmie til båden med flest points hvis man
lægger de to løb sammen (hvad vi jo egentlig ikke gør). Deraf navnet ”overall”.
Ad 3.
Gennemgående en flot sæson med kun få aflysninger pga for lidt hhv. for meget
vind. Også rekord-mange deltagere i sejladserne – se selv resultatlisten på
hjemmesiden.
Som udgangspunkt sejles der i 2008 som i 2007, men der var en række forslag til
ændringer for sæson 2008:
• Vagthavende trutter 2 gange ved afkortet bane (både 5 minutter før og ved
starten). Forslaget vedtaget – indarbejdes i sejladsbestemmelserne.
• Bestemmelsen om aflysning ved for meget vind ændres, så www.dmi.dk er
retningsgivende således: Öresundsvejr, København checkes ml. kl. 12 og 18
på sejladsdagen. Hvis varslet for vinden på noget tidspunkt i intervallet kl.
18-00 overstiger 15 m/s-kurven (både middel- og vindstød) er sejladsen
aflyst. Vagthavende tilkendegiver dette enten på molen eller på anden egnet
måde eller ved 5 trut 10 minutter før start (hvis bådene er på søen). Hvis
der er stemning for at sejle alligevel (uden pointgivning) følges sædvanlig
startprocedure. Vagthavende båd sætter nationalflag ved aflysning.
Ovennævnte indarbejdes i sejladsbestemmelserne.
• Ved mand over bord gælder følgende: Mange trut (internationalt nødsignal).
Nødvendigt antal både deltager i bjærgning. Ved alvorligt havari uden
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personskade hjælper øvrige både også i nødvendigt omfang. I begge tilfælde:
Kapsejladsen aflyses ikke og de hjælpende både tildeles points svarende til
gennemsnittet af points i hidtil gennemførte sejladser. Vagthavende
beslutter endeligt. Den havarerede båd får 1 point (udgået).
Ikke-målte både, der opfylder betingelserne for at kunne måles må gerne
sejle med (uden points). Dette vil tilskynde nye til at komme med ”på
prøve”. Både, der ikke kan måles efter NNL må ikke sejle med. Begge
forslag vedtaget.
Vagthavende udpeges fremover på årsmødet gældende for den kommende
sæson. Vedtaget. For sæson 2008 blev Arne Børrild og Henrik Effersøe valgt
med Thorbjørn Andersen som suppleant. De vagthavende fordeler selv
datoer mellem sig. Vagthavende båd fører fremover signalflag R under
saling – ser sådan ud:

Desuden anvendes fremover kompressorhorn ved startproceduren for at sikre at alle hører truttene. Indarbejdes i bestemmelserne
Forslag om at GPS-tiden gælder ved starten og ikke truttene, der kun skal
være vejledende forkastet. Efter en frisk debat blev følgende besluttet:
Vagthavende afgiver truttene efter bedste evne og helst ifølge præcistgående
ur eller GPS. Deltagerne skal (ved hjælp af fx stopur) selv regne deres sejltid
(timer-minutter-sekunder) ud og meddele denne via sms eller mail til Niels
Laursen snarest efter sejladsen og senest kl. 24.00 på sejladsaftenen.
Ankomstklokkeslet for passage af mållinien vil således ikke længere blive
accepteret som sejltid ligesom sejltider meddelt senere end kl. 24.00 ikke vil
blive medtaget (i disse tilfælde gives 1 point for deltaget men udgået båd).
Forslag om at Simon Hansen og Ove Mørup afgør evt. opståede tvister i
forb. med kapsejladserne. Hvis d’herrer selv er indblandede findes en
anden uvildig. Vedtaget.
Det blev foreslået at finde en anden start-/mållinie, men det besluttedes
indtil videre at fortsætte med de nuværende.
Det blev foreslået at de to løb starter tidsforskudt pga trængsel ved starten
(mange både!). Beslutning: Hvis problemet bliver alvorligt i sæson 2008,
indføres reglen i løbet af sæsonen ved mail-meddelelse til deltagerne og på
hjemmesiden. De vagthavende tager i givet fald denne beslutning.

Ad 4.
Margit Arentoft var udpeget som dommer og de deltagende fotos var = dem, der i
løbet af sæsonen var blevet tilføjet bloggen (http://torsdagssejlads.blogspot.com)
Margit: Det havde været meget svært at vælge vinderne, dels fordi der var mange
utrolig flotte billeder, dels pga den overvældende mængde.
Vinderne blev:

1.Bedste billede af stort felt: Henrik Effersøe. 2. Bedste billede af mindre gruppe
af både: Catja Beck. 3. Bedste billede af enkelt båd: Trond Mørup. 4. Bedste
billede af besætning under sejlads: Helene. 5. Bedste stemningsbillede: Anja.
Billederne vises herunder med numrene under.
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De 5 vindere modtog hver en flaske rødvin som blog-indehaveren Niels Laursen
havde sponseret. De deltagende på årsmødet syntes alle, at fotokonkurrencen
havde været en stor succes! Ligeså ideen med en foto-blog.
Ad 5.
• Henrik og Niels foreslog at arrangere en weekendkapsejlads på sædvanlig
bane, så også både lidt længere væk fra kan deltage i løjerne. To
kapsejladser à to løb, 1 lørdag og 1 søndag. Vedtaget, dog bliver det efter
forslag fra Gorm Boa nok Flakfortet i stedet for Middelgrunden, så vi får en
lidt længere tur ud af det. Primo juni foreslået. Indkaldelse kommer senere.
• Henrik foreslog at ”genoplive” Hven Rundt for Træbåde – sidst sejlet i 2001
eller 02. Vedtaget. Henrik forklarede kort afviklingen: Start ved sædvanlig
startlinie lørdag kl. 10 – mål er foran Kirkebakken Havn. Frokost i havnen.
Samvær og evt. et mindre arrangement på øen. Start foran havnen søndag
efter frokost og nord om øen og hjem til sædvanlig mållinie ved
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Svanemøllen. De to kapsejladser lægges sammen og en vinder kåres.
Vandrepræmien ”Bomnokken” sættes atter på spil. Tid: medio august.
Indkaldelse kommer senere.
Henrik foreslog en fællestur til januar (med tog) til en meget interessant
skibsproviantering i Ystad. Mange gode brugte og nye reservedele og
effekter kan fås dér. Vedtaget. Nærmere følger på mail snarest.

Ad 6.
Niels Laursen blev takket for indsatsen med at indkalde, resultatindsamling,
fotoblog mv. med klapsalver. Der var enighed om, at det havde været en
forrygende aften der tegner godt for tilslutningen til Kjøbenhavnske Træsejleres
arrangementer fremover.
Herefter var der hyggesnak og fortsat kaffe og kagespisning (tak for kaffe og kage,
Margit!)
Referat: Henrik Effersøe

