Kj€benhavnske Tr•sejlere
Referat af s•sonafslutningsm€de torsdag den 5. oktober 2006
Dagsorden:
1. Pr•mieuddeling
2. S•son 2006 evalueres. Forslag til •ndringer for 2007 besluttes.
3. Der kigges billeder fra s•sonen
4. Eventuelt og hyggesnak

Ad 1.
Henrik (Bel Ami) uddelte de to vandrepr•mier:
Spidsgattere: URSA og Kuttere: Diana.
Det besluttes, at de to vindere selv foranstalter og bekoster gravering p‚
pr•mierne. Fremover bliver det reglen. Til geng•ld opkr•ves der intet
deltagergebyr for sejladserne. Man skal dog fortsat meddele at man deltager
(via hjemmesiden).
Ad 2.
S•sonen var g‚et fint: Flot vejr, ingen kollisioner eller andet uheldigt.
Det besluttes, at der igen i 2007 sejles 16 gange. De to banesejladser, som
alligevel ikke blev gennemf€rt i 2006, bliver ikke gentaget i 2007.
Henrik lovede at s€rge for en opdatering af Sejladsbestemmelserne p‚ KTShjemmesiden i vinter, s‚ tvivlstilf•lde undg‚s i 2007.
Det besluttes, at Thorbj€rn og Henrik foranlediger udlagt en b€je ud for det
r€de fyr p‚ hj€rnet af hakket ind til F•rgehavn Nord. Linien herimellem
bliver s‚ ny start/m‚llinie. Banen er i €vrigt u•ndret.
Thorbj€rns forslag om en fast vej rundt om Middelgrunden nedstemt.
Tune-up-sejlads (dvs. sejlads uden pointgivning) gangen f€r 1. sejlads
gentages i 2007.
Banel•ngden er fortsat 7,5 sm (normalbanen) og 3,75 sm ved afkortet bane
(Kun ud til den r€de b€je N for Tuborg og retur)
Kapsejladsreglerne g•lder ved Torsdagskapsejladserne!
Ad 3.
Henrik viste billeder fra s•sonen

1.

Ad 4.
Niels Laursen er ny p‚ posten mht m‚ling af b‚de. Der opfordres til, at de
b‚de, der deltog uden m‚ling i 2006, f‚r taget sig sammen og bliver m‚lt i
maj 2007 (inden sejladserne starter). Henvendelse Niels Laursen eller via
hjemmesiden.
Det besluttedes, at Niels Laursen og Simon Hansen finder ud af en m‚de,
hvorp‚ Niels Laursen kan offentligg€re aftenens resultater hurtigt p‚
hjemmesiden.
Hvordan f‚r vi flere med? Alle opfordres til ved mund-til-€re-metoden at
reklamere for De hyggelige Sejladser om torsdagen. Man kan godt starte
med ikke at v•re m‚lt (lokkemad…)
Det besluttedes at opfordre Niels Laursen og Simon Hansen til at f‚ en
journalistisk omtale i sejlerblade eller andetsteds af vore sejladser. Det
kunne m‚ske endda f‚ flere deltagere med. Henrik lovede at gentage
”annoncen” for sejladserne i de tre Svanem€lleklubbers klubblade til for‚ret.
Det besluttedes at der i 2007 gennemf€res en fotokonkurrence fra
sejladserne. P‚ n•ste s•sonafslutningsm€de vises billederne og vinderen
k‚res.

Ref. Henrik Effers€e
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