Referat af Årsmøde II den 24.10.2013

Årsmøde II den 24. oktober havde flere ting på programmet: dels forslag
til ændring af Sejladsbestemmelser dels orientering om to justeringer af
NNL-reglen og endelig forslaget om at vælge en bestyrelse for KTS.
ad 1. Sejladsbestemmelser (kun beslutningerne er nævnt)
Det besluttedes at ændre systemet for sejlads på kort bane ved svag vind.
Fremover truttes der kun én gang og hvis første båd er mere end 45
minutter om at nå ud at runde 1. mærke (nordbøjen / rød bøje for små
både), så sejles der tilbage mod mål (=kort bane). Systemet er objektivt
- kræver ikke beslutning før sejladsen - og vil "opfange" vindfald der
indtræffer efter starten (som set flere gange). Banen for små både vendes
som en konsekvens, så disse både starter med at runde den røde bøje >
Middelgrunden > og så direkte til mål.
Endvidere besluttedes det at afskaffe muligheden for kort bane ved stærk
vind. Eneste mulighed for at høre to trut fremover er således ved stærk
tåge.
Det blev også besluttet at man kun kan melde ændring i om man sejler med
eller uden spiler/genakker 1 gang pr. halvsæson. Og alle ændringer i NNLmålet har af praktiske grunde 5 dages frist.
En ny startlinje drøftedes pga problemerne med roerne ved starten, men
det besluttedes i første omgang at bede Henrik fortsætte dialogen med
roklubberne for om muligt at finde en løsning - formentlig ved at de
eller vi tidsforskyder starten en smule(de starter også "klokken hel")
Mere herom senere.
Et par mere tekniske ændringer var: Man skal angive sin måltid som et
klokkeslet og ikke som antal time/minuter/sekunder. Den røde bøje tæt ved
Fiskerihavnen bliver igen et mærke i banen og det skal specificeres i
Sejladsbestemmelserne at der er mere end én start.
ad 2. Justeringer i NNL-reglen
Godtgørelsen for ikke at sejle med spiler/genakker har hidtil været 0,9.
Nyere forskning har vist, at det ikke er helt retfærdigt. Faktoren ændres
derfor til 0,8.
Ganske få både har været betragtet som med "delt lateralplan" selv om de
faktisk er langkølede med separat ror. Det tilrettes, så de ikke får
"straf" længere. "Straffen" nedsættes iøvrigt fra 1,1 til 1,04, da det
var for voldsom en straf. Ingen NNL-målte både har pt. delt lateralplan
ad 3. KTS som forening
Det besluttedes at vælge en bestyrelse på 5 til at stå for KTSaktiviteterne. Følgende 5 valgtes som bestyrelsesmedlemmer: Michael
Sinding Jensen (Marie), Poul Klentz (Susanna Bris), Gorm Boa (Nirvana),

Catja Beck (Carita) og Henrik Effersøe (Bel Ami).
Man vil senere høre mere fra bestyrelsen om det kommende års aktiviteter.
Fra flere hørtes en opfordring til bestyrelsen om fortsat at lade KTS
være så "åben" en forening som muligt - uden deltagergebyrer etc. Mange
mente, at KTS's store succes netop skyldes dette. Ingen var uenige.
Det blev desuden vedtaget at følge Henriks forslag om at gøre
torsdag i hver vintermåned til "Tørsejladsaften". Alle er hér
til at komme og hyggesnakke og diskutere vinterarbejdet, vise
film eller ?. Første møde holdes i K.A.S.-klublokalet torsdag
november kl. 19. NB.: I januar bliver det 2. torsdag!
(Ref. Henrik E.)
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