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Generalforsamling den 12. November 2020
Digitalt ”Teams”

Dagsorden.:

1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Bestyrelsens planer for det kommende år.
7. Budget
8. Fastlæggelse af kontingenter og indmeldelsesgebyrer.
9. Valg af bestyrelsens formand.
10. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 suppleanter.
11. Valg af en revisor + 1 revisor suppleant.
12. Eventuelt



• Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Ottesen som dirigent.
Søren Ottesen blev valgt som dirigent. 



• 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

Søren konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på vor 
hjemmeside den 21. oktober 2020 og derfor er lovligt indkaldt.



• DHBS Generalforsamling 20120

• Teams 12.11.2020

•

• Formandens beretning.:

• Kære H-Bådssejlere.

• H-båden er  stadig den smukkeste båd på havnen. Stadig den mest aktive klasse og stadig den klasse der har endnu mere at byde på. For os der elsker H-Båden er 
hver sejerdag, hver Liga stævne dag, en sand fornøjelse. Lige bortset fra 2020 som har været et forbandet Covid-19.

• Det er tid, til at vi skal se 17 mdr bagud og lige mærke efter hvordan vi har det….  Hvis jeg skal komme med den korte version, så har H-Båd klassen det rigtig godt.

• I juli 2019 var vi i til DM i Struer, det var et super godt stævne med fin vind, på en lidt svær bane – gæstfriheden var stor i Struer, som udnyttede chancen for, at teste 
ting og sager af inden VM 2020, som bekend skal afholdes i Struer. Mere om det senere. DM 2019 var et helt fantastisk stævne – Og på banen vandt vores finske 
venner FIN 958, med Jan Forsbom, som var hurtigste båd på vandet, men af de danske både var det Claus, Frederik og Rasmus som kunne hive DM titlen hjem for 10 
gang i træk. Nr. 2 blev DEN 586 med Anders Bertelsen og Team, Nr. 3 blev DEN 569 Claus Hovgaard. 

•

• --

•

• Det var 2019 sæsonen 

Ved formanden Henrik Toft.



• Derefter var der VM i Holland - Medemblink, 9 danske teams tog afsted, 50 både 
deltog, det var et godt VM, det var arrangeret på et sted, hvor man ikke laver 
andet end, at ”arrangerer” større stævner. Man mærker forskellen disse steder i 
forhold til, når man er hjemme i forenings Danmark. Vi Dansker hyggede sammen 
om aften, og omgivelserne var ganske hyggelige. På vandet havde vi lidt er et 
drama, især på sidste dagen, hvor DEN 597 ”bare” skulle ud og forsvare sig som 
forsvarende verdensmester – ”finalekampen” var imellem Jan Forsbom – Michael 
Collberg og Claus Høj Jense. Claus valgte så på inden næstsidste sejlads lige, at 
smide masten… så var gode råd jo dyre og når man har fantastiske venner, så 
lykkes det meste jo… for med udsøgt og æresværdigt sportsmandship, tilbød 
Morten Nielsen, der havde Claus Rossing og Noller med, at tilbyde Claus at ”bytte” 
båd – eneste krav var, at Claus skulle gå ud og vinde VM. Der blev byttet båd kort 
før start og TEAM 595 sejlede VM hjem til Danmark. Efterfølgende på havnen var 
der drama på drama i form af en regn af protester, men hvad gør det når Claus Høj 
Jensen sammen med Fredrik og Rasmus – fik alle protester afvist og fortjent vandt 
VM 2019.  TILLYKKE



• Nordisk Mesteskeb blev sejlet i Sverige, Granna Sejlselskab afholdte stævnet, og der var nok af vind (hård vind). 2 
danske både, DEN 596 sommerhus udlejningen og DEN 620 Team Forstas deltog i et super hyggeligt stævne og vi 
fik da lige hevet en bronze med hjem til Danmark – via TEAM Forstas 620. Nordisk mester blev Henrik Edman
forfulgt af Michael Collberg. TILLYKKE

• Aarhus Festuge Cup, som i 2019 var en del af H-Bådsligaen – tog imod os den 7-8 September, der var igen et lille, 
men stærkt H-Båds felt med 17 både til start – Claus Hovgaard vandt stævnet foran Anders Bertelsen, nr. 3 Hans 
Ebler fra Vejle. Lørdag aften hyggede vi sammen med andre klasser i sejlsportscenteret, det var en ganske 
hyggelige aften. 

• Så skulle ranglistesæsonen 2019 sluttes af og det blev traditionen tro Brejning tog igen igen igen imod os til 
sæsonens afdansnings bal på vandet. 19 både var til start.  Stævnet blev vundet af Mads Korsgaad, nr. 2 blev Claus 
Høj Jensen og 3´er blev Mike Rasmussen. Her kunne vi også hylde de der vandt ranglisten og det var Claus Høj 
Jensen og team. TILLYKKE

• En lille opsummering af 2019 sæsonen af H-Båds ligaen… vi havde en lilel tilbagegang – vi gik fra 55 til 44 
deltagende både vores i H-Bådsligaen stævner. Det er ikke helt godkendt, og det efterlader os med endnu med 
lidt, at tænke over og arbejde med for, at gøre klassen endnu mere interessant.

• Sæsonen var alligevel ikke helt over… for nogle både tog til Berlin for at sejle Rolling Home – og et til lejligheden 
sammensat team med Mike Rasmusen, Hans Ebler og Jørn Steen Pedersen fra ”Rund omking i det jyske” som 
vandt stævnet i Berlin – som jeg husker det deltog DEN 619 også i stævnet..



• Jeg vil lige påminde om, at sæsonen ikke behøver at slutte i september, der er altid 

andre stævner og sejladser at deltage i, ofte er der et sent nordtysk mesterskab, 

Rolling Home i Berlin. Det er bare at søge disse muligheder. Der er også de Svenske 

mesterskaber der kan besøge.

•

• Det var 2019 sæsonen 

• Jeg springer straks videre til 2020 sæsonen.

• Vi havde en god plan og kalender klar i god tid – inden sæsonen.













Vores nye IHA president Mads 
Korsgaard.

Verdensmestrene Claus Frederik og 
Rasmus.



2020



• I 2020 vi skulle til 

• Thisted

• Egaa

• Onsevig

• Warnemünde VM

• Gilleleje

• Brejning

• Nordisk Mesterskab Roskilde

• Men som bekendt blev hele verden ramt af Covid-19, desværre stod det hurtigt klart, at også 

sejlsporten ville blive ramt af effekten af Covid-19. Vi har hele 2020 været en masser frivillige rundt 

omkring som har kæmpet og virkelig forsøgt, at få ting til, at lykkes så vi kunne komme på havet for 

atsejle race i H-Båden. Jeg har den største respekt for de dele af Danmark, jeg nævner kort Aarhus 

og Vejle som på tros af Covid-19 er lykkes med, at få sejlet næsten hver uge igennem hele sæsonen. 



• Desværre så det helt anderledes ud i H-Båds Ligaen – og med VM, Nordisk Mesterskaber. Af alle disse stævner var 
det kun Gilleleje der lykkes med at få et stævne på benene – tak til Gilleleje, også tak fordi I takkede ja til at vi 
gjorde det til en DM. Det betød nemlig at vi i 2020 faktisk havde et DM, vinderen blev Claus Høj Jensen, sammen 
med gasterne Frederik og Rasmus, nr. 2 blev DEN 535 Poul Jensen, sammen med gasterne Søren og Søren, imens 
nr. 3 blev Claus Hovgaard med gasterne Jacob og Palle.

•

• Jeg vil gerne sende en kæmpe tak til alle i Gilleleje Sejlklub, der tog på sig af at afholde et DM stævne. Det var igen 
en fornøjelse at være hos jer. Ikke mindst var det vigtigt for ”verdens freden”, at vi H-Bådssejlere kunne komme 
afsted til et eller andet stævne i 2020. ALT i Gilleleje var fantastisk, ikke mindst festmiddagen som var udsøgt – tak 
til Gilleleje. 

• Og tak til Poul i Thisted, som sammen med Thisted Sejlklub, Steen i Egaa og Egaa Sejlklub, Peter Dan  i Onsevig, 
Lars og Karen i Brejning, alle i Roskilde, som også skulle ha været et NM, som kæmpede længe for at vi kunne kom 
hos jer for at sejle H-Bådsliga – desværre måtte stævnet aflyses på grunde af Covid-19.  

• Også en tak til Thomas, Thomas, Finn, Frederik, med flere i Aarhus Sejlklub og den planlagte baneledelse – vi 
kæmpede sammen med, at få et Aarhus Stævne på plads i stedet for det aflyste stævne i Brejning. ALT lykkes ALT 
var klart – vi var alle sååååå opsat på, at det skulle lykkes… Men så gik Mette Frederikssen på med et pressemøde 
kl. 14:00 samme  og satte en ”covid-19 stopper” for stævnet.

• Også en tak til IHA, som stod klar med et VM i Warenemünde, som bekendt også blev aflyst.

• Alt i alt blev 2020 til et træls år



• Vedr. DS de kæmper med økonomien, jeg føler vores samarbejde er som forventet godt. Vi har løbende 
modtaget en masser informationer om Covid-19 og hvordan vi skal forholde os samt anbefalinger. 

• Vi har søgt om tilskud i år, som vi kunne anvende, men som bekendt har vi ikke helt haft mulighed for at 
anvende nogle tilskud.

• Hjemmesiden: vi køre på år 3 med den nye hjemme side, vi i bestyrelsen håber, ,at I er tilfredse med layout 
og funktioner. Kæmpe stor tak til Thomas Sennels for indsatsen med vedligehold af siden. 

• Facebook er også et sted, hvor vi deler masser af information. Her er vi alle ”Online” og på med nyheder 
også. 

• --

• Ja vi skal i gang med en ny sæson i 2021, det meste er på plads – vi har en fin kalender, vi starter i 
Vallensbæk, så skal vi til Haarup Mixer Cup i Egaa, DM i Onsevig, VM I Struer, Aarhus Festuge og så til Vejle 
fjord. 

• Vedr. VM i Struer, så er alt ved at være klart. Struer har virkelig store ambitioner, og et fint budget med en 
massiv kommunal opbakning. Jeg sidder selv i stævne udvalget deroppe, så jeg er i maskinrummet på VM 
2021 sammen med en masser dygtige personer fra Struer.

• Når jeg siger man er klar i Struer, så mener jeg MEGET klar, NOR er klar, Drejebogen er klar ned til detaljer, 
Program er klart, baneledelsen og juryen er klar. Tilskuerebåde, teltpladsen, borgmesteren har poleret 
kæden, 



• handelsforeningen og event folket arbejder med, at vi skal få endnu et VM i Danmark, som ingen glemmer. VM og Covid-19, så arbejder 
vi naturligvis også med de løsningsmuligheder, der kan tænkes - at skulle tænkes ind i evt. Covid-19 konfligt.

• Bådudstillingen Boat-Show 2021 havde vi planlagt at deltage i, bådudstillingen er blevet aflyst – desværre. 

• IHA – der er møde i IHA til august, under VM. IHA gør det godt ud fra de vilkår, som der er tilstede. Vi Dansker har heldigvis en ægte 
præsident, i IHA nemlig, Mads Korsgaard.

• Jeg vil gerne her over for jer konstatere… at H-Båd klassen har det godt… vi udvikler os, vi forsøger at fornye os… og finde løsninger og 
vi vil være bedst, vi vil være den klasse som har de dygtigste sejlere og vi vil blive ved, med at udvikle H-Båds Ligaen – vi har stadig 
meget mere vi kan gøre bedre. Vi ved det og vi i bestyrelsen nyder, at have opgaven.

• 2020 har dog været året, hvor vi har forsøgt alt for at kunne lykkes med, at få sejlet, men vi har måtte vige for Covid-19. Vi i bestyrelsen 
ser fremad og vi er i gang med, at arbejde med at 2021 skal være et år hvor ting lykkes på tros af Covid-19. Blandt andet ser vi på, 
hvordan vi afvilke H-Bådsligaen i tilfælde af evt. forsamlingsforbud osv.

• Til sidst skal der lige lyde en speciel tak til de skrivende folk, tak til Ricky for levende fortællinger, i år har der ikke været nok, men der 
kom lidt. 

• Tak til alle frivillige rundt omkring i de byer vi besøger… tak for at I gider gøre os glade og tak fordi I gør det muligt at dyrke vores elsket 
sejlsport… og vi har så valgt, at gøre det i båden med de smukkeste liner H-Båden. 

• Til slut skal jeg sige tak til bestyrelsen…. Tak for et fantastisk samarbejde… 

• Tak







DM i Gilleleje, mange tak for det fine arrangement 
til alle de frivillige.





KALENDER FOR 2021

• H-BÅD LIGA Vallensbæk Sejlklub 15-16 Maj
• H-BÅD LIGA Egå Sejlklub (Haarup Mixer Cup) 5-6 Juni
• DM / H-BÅD LIGA Onsevig Sejlklub 8-11 Juli
• VM H-BOAT 2021 Struer Sejlklub 10-14 August
• Svenske Mesterskaber Västervik 27-29 August
• H-BÅD LIGA Aarhus Sejlklub 4-5           September
• H-BÅD LIGA Vejle Fjord (mere info følger)                 18-19      September





Tak
Her foreslår dirigenten (Søren) at punkt 4.7.8. i dagsordenen samles.
Dette godkendes hvorefter Kasserer Mads Korsgaard gennemgår punkterne.



• 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
7. Budget
8. Fastlæggelse af kontingenter og 
indmeldelsesgebyrer.









• 5. Behandling af indkomne forslag.

Regnskab for 2019, foreløbigt regnskab for 2020 og budget for 2021 godkendes af 
forsamlingen.

Der er ingen indkomne forslag.



• 6. Bestyrelsens planer for det kommende år.

VM 2021

H-Båds Liga

Liga med Covid-19 Tilpasning

Fremme klassen også lokalt



• 9. Valg af bestyrelsens formand.

• Formand Henrik Toft modtager genvalg med applaus.

• 10. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 suppleanter.

• Suppleant Thomas Sennels er i løbet af året indtrådt i bestyrelsen efter Per 
Hansen. Alle bestyrelsens medlemmer genvælges uden modkandidater.

• Som de 2 nye suppleanter foreslås Jacob Gadegaard Bendixen og Henrik Hansen.

• Disse vælges uden modkandidater.

• 11. Valg af en revisor + 1 revisor suppleant.

• Her genvælges John Frank Paulsen. Som revisor suppleant vælges Thomas Hanibal.



• 12. Eventuelt

Her belyste bestyrelsen resultatet af sine drøftelser I forhold til et rangliste oplæg med 
udgangspunkt i den decimerede Corona Sæson, der er i forhold til de lidt komplekse 
regler der er omkring WM deltagelse i IHA mulighed for at der kan deltage, (under de 
for Danmark mest gunstige forudsætninger) 36 Danske besætninger. Det er 
bestyrelsens skøn at dette skulle inkludere nærmest alle de besætninger der kan og 
ønsker at deltage.  

Der var under eventuelt tillige orientering og drøftelser vedrørende tracking til vore 
stævner sammen med et udbredt ønske om mere video (også drone) og foto fra vore 
stævner.

Søren Ottesen takkede herefter for god ro og orden ☺ (hjemme i stuerne).
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• DM / H-BÅD LIGA Onsevig Sejlklub 8-11 Juli
• VM H-BOAT 2021 Struer Sejlklub 10-14 August
• Svenske Mesterskaber Västervik 27-29 August
• H-BÅD LIGA Aarhus Sejlklub 4-5           September
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• VI SES I 2021


