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LAD - Generalforsamling 
 

Sted Fredericia Sejlklub 

Tidspunkt Lørdag den 19. september 2020 kl. 16:30-18:00 

Deltagere fra 

bestyrelsen 

Michael Faubel 

Per Hjøllund Spodsberg 

Tina Winkler 

Nikolaj Borch 

Fraværende Charlotte Lejbølle Hansen 

Christian Guldberg Rost 

Thomas Høeg 

Referent Per Hjøllund Spodsberg 

Referat til Alle medlemmer i LAD 

 

Dagsorden 
 

1.  Valg af dirigent og referent. 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3.  Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 

4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse, herun-

der fastsættelse af kontingent 

5.  Behandling af indkomne forslag. 

6.  Valg af formand (i lige år) 

7.  Valg af kasserer (i ulige år) 

8.  Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år) 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 

10.  Valg af revisor (hvert år) 

11.  Eventuelt 
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Referat 
 

1.  Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Søren Klug som dirigent, og han blev valgt. 

Bestyrelsen foreslog Per H Spodsberg som referent, og han blev valgt. 

2.  Formandens beretning for det forløbne år. 

Michael Faubel fremlagde beretningen. Den findes som bilag 1 efter referatet. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer, og beretningen blev godkendt. 

3.  Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 

Per Hjøllund Spodsberg fremlagte årsrapporten. Den findes som bilag 2 efter referatet. 

Rapporten blev godkendt uden kommentarer. 

4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendel-

se, herunder fastsættelse af kontingent 

Per Hjøllund Spodsberg fremlagde budgettet, som fremgår af årsrapporten.  

Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Medlemsbidrag fastholdes på 450 kroner/år. 

 

5.  Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen fremlagde forslag om dispensation fra ranglistestatutterne, fordi der ikke er 

blevet ranglistestævner i år. Bestyrelsen ønskede at videreføre sejlernes eksisterende 

ranking, selvom der ikke er sejlet stævner i år. 

Jesper Heegaard fra Egaa ønskede ikke at forslaget blev vedtaget. Han ønskede i stedet 

ranglisten skulle tilgodese sejlere, som f.eks. havde sejlet udenlandske stævner. 

Bestyrelsen argumenterede for, at ranglisten pr. tradition altid har været baseret på dan-

ske stævner, og det ønskes ikke ændret. 

Forslaget kom til afstemning, og der var flertal for at vedtage forslaget om ændring af 

statutterne. 

6.  Valg af formand (i lige år) 

Formand Michael Faubel var på valg i år, og han ønskede ikke at genopstille som formand. 

Han ønskede i stedet for at stille op som mening bestyrelsesmedlem. Som afløser for Mi-

chael, blev Nicolai Aistrup Pedersen foreslået som kandidat til posten. Generalforsamlin-

gen støttede op om forslaget og valgte Nicolai enstemmigt.  

7.  Valg af kasserer (i ulige år) 

Tina Winkler var ikke på valg, og fortsætter som kasserer. 

8.  Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år) 

Generalforsamlingen foreslog Nikolaj Borch som repræsentant for Laser Standard, og Puk 

Andersen for Radial, og begge valgt. 

 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 

I år var der 2 medlemmer, der gerne ville træde ud af bestyrelsen. Per Spodsberg ønske-

de at udtræde, da hans 2 drenge ikke længere sejler Laser. Charlotte Lejbølle ønskede at 

udtræde, fordi hun ikke længere har jævnlig kontakt med en sejlklub eller Laser-miljøet. 

Bestyrelsen har et ønske om at medlemmerne geografisk skal repræsentere hele Dan-

mark. Heldigvis var der flere nye kandidater, og Michael Faubel og Jesper Heegaard meld-

te sig som kandidater. Generalforsamlingen stemte om der var flertal for de 3 medlemmer 

Michael Faubel, Jesper Heegaard og Thomas Høeg. Det blev vedtaget enstemmigt af ge-

neralforsamlingen. 
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10.  Valg af revisor (hvert år) 

Lars Strange Hansen blev valgt til revisor for det kommende år. 

 

11.  Eventuelt 

- Opfordring til at gøre mere reklame for Laser Corner, så det bliver mere synligt for 

nye lasersejlere. Vi må gerne gøre mere for at signalere til især nye 4.7 sejlere, at 

det er hyggeligt og socialt at sejle laserjolle.  

 

- Michael Faubel opfordrede medlemmerne til at fortælle bestyrelsen, hvad den skal 

arbejde for. Skal der arrangeres flere lejre, og er der ønske om at mødes på tværs 

af landet. Vi oplever ofte, at det er svært at få sejlere til at deltage i lejre, hvis ikke 

der følges op på tilmeldingerne. Husk at melde til i god tid, så der ikke er risiko for 

aflysning. 
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Bilag 1 – Formandens beretning for 2019/20 

 
 

På bestyrelses vegne vil jeg, i min egenskab af formand, orientere jer om året, der er gået 

siden sidste ordinære generalforsamling, der blev afholdt for et år siden i Skælskør Sejlklub. 

Først og fremmest tak til den siddende bestyrelse.  

Det har været et meget specielt år, men vores år starter jo allerede i september – så den før-

ste del gik vel som vi havde håbet. 

Vi har holdt 8 planlagte bestyrelse møder via skype – derudover en række møder med DS.  

Vi vedligeholder referater af møder og andre vigtige dokumenter i vores dokument arkiv til 

fremtidige bestyrelser og senere dokumentation. 

Til nye sejlere kan jeg lige kort nævne, hvad vi i bestyrelsen tager os af 

- Klubjolle koordinering, kontrakter og vedligeholdelse af disse 

- Finde nye joller og grej 

- Møder med forskellige institutioner som DS, ILCA, Eurilca etc. 

- Hjemmeside, opslag på facebook 

- Økonomistyring 

- DS tilskud og styring/uddeling og ansøgning af denne 

- Lasers corner til stævner 

- Vidensdeling – nye sejlere i klubber etc. 

- Kalender planlægning med DS og landsholdssejlere 

- Vintertræning kalender 

- Ranking af sejlere til mesterskaber 

Vi tilstræber i bestyrelsen at have alsidighed og forskellige meninger repræsenteret både på 

køn og geografisk tilhørsforhold. 

 

Medlemmer 

Medlemsantal er stabilt omkring 46-48 medlemmer. Der er stadigvæk ingen mastersejlere i 

LAD – dermed ikke sagt at der ikke sejles også af ældre. Vi ved for eksempel at der er en stør-

re gruppe sejler i Rungsted der sejler for hyggens skyldt – men privat organiseret. 

Det ville være fantastisk hvis nogle af disse havde lyst til at bidrage til Laser klassen ved siden 

af deres private sejlads. 

Den næste generation af 4.7 sejlere er i gang siden sidste efterår og har gjort stort fremskridt 

i laser jollen i 2020. 

Det ser ud til at nye sejlere popper op og 4.7 gruppen stabiliserer sig omkring 10 sejlere – 

men der er plads til mange flere. 

Oure lejrene plejer en vigtig del af det og mange af de nye sejlere har måske prøvet laser jol-

len der. Også i år lægger vi op til et lejre for 4.7 sejlere i Oure (Onsdag – fredag i uge 42). 

Meld jer til. 

Bestyrelsen og alle erfarne laser sejlere står til rådighed for alle spørgsmål nye sejlere eller 

forældre eller klubberne måtte have. 

Vi er ikke mange der møder op til DM – sidste år havde vi et lignende antal. Der er mange sej-

lere derude og de skal motiveres til også at deltage i stævnerne. 

Vintertræningen og træningslejre er en oplagt mulighed at komme ind i fællesskabet. 

 

Aktiviteter: 

Der blev holdt forskellige træningssamlinger sidste efterår og i foråret gik alt i stå lige da vi 

skulle starte sæsonen. De første træningslejre blev aflyst og en større gruppe sejlere der 

nærmest havde pakket bilen til at sejle over påske måtte blive hjemme. 

Tak til de klubber, der igen og igen stiller op for at tilbyde sejlerne disse muligheder. 

Der er i 2020 kommet to nye klubber med Laser aktiviteter til: Kolding og Fredericia. Samt at 

samarbejdet i Svendborgsund/Thurø også skrider frem på store jolle siden. 
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Det betyder så også at der stadigvæk er meget begrænsede laser aktiviteter på Sjælland – i 

hvert fald ikke organiseret hvor vi fra LADs side har kendskab til. 

Vi håber naturligvis altid at klubber som Hellerup, Rungsted etc kommer op på laser vognen 

igen. 

I denne forbindelse vil bestyrelsen gerne høre fra klubber, der ønsker at holde trænings sam-

linger i vinterhalvåret eller kan tilbytte systematisk planlagt træning (f.eks.  om lørdagen eller 

på nogle aftalte weekender). Klubberne opfordres til at gøre disse arrangementer åbne og at 

have samme deltager gebyr som for klubbens egne sejlere. 

Husk at et trænings weekend giver lige så mange timer på vandet end 2-3 ugers træning med 

to træningsaftener. 

Bestyrelsen hjælper gerne med koordineringen og/eller information om disse træningsmulig-

heder så at sejleren samles videst muligt nogle få steder på samme tidspunkt. 

Vi har haft mange erfarne/tidligere sejlere der gør et stort stykke arbejde i klubberne som 

træner. Vi håber at disse bliver ved og at nye kommer ind også. 

Der er mange der er blevet sultne til at sejle i 2020 så vi regner med et højt aktivitetsniveau 

når vi må holde lejrene og de bliver annonceret. 

Vi arbejder fortsat på et få en Europacup til Danmark samt eventuel et mesterskab on 3 år. 

 

Sejlere kunne også gennem LAD købe Zhik tøj som en del sejlere benyttet sig af. Stor tak til 

Charlotte og Tina som organiserede det og sikrede at vi fik det rigtige logo og skrift på tøjet. 

Vi mener i bestyrelsen at det er vigtigt – specielt til stævner i udlandet – a man optræder som 

dansk sejler. Det er således ikke Dansk sejlunions status om man er landsholdsejler, men ens 

deltagelse til et stævne der definerer om man repræsenterer Danmark og dermed er lands-

holdsejler. 

Bestyrelsen er enig i at vi støtter op om at en gruppe sejler kan repræsentere sig som del af 

det danske hold ved stævnet. Så hvis man mangler et T-shirt til sådant et stævne vil vi gerne 

hjælpe til (det skal naturligvis være i god til og ikke i ugen op ad stævnet). 

 

ILCA/EURILCA 

Vi har alle sammen glæde af at både worldsailing, ILCA og EURILCA  er blevet meget bedre til 

at planlægge og kommunikere mesterskaber. 

Der har været en del konflikter i det forgangne år. Det medførte bla til at ILCA jollen blev født 

(alle dele som man køber nyt har ILCA logo og også ILCA mærker i båd og på rig dele.). De 

gamle laserdele og joller er fortsat fuld godkendt. 

ILCA arbejder på at få flere bådebygger godkendt og der er 3 nye i Europa, som forhåbentligt 

senere i år bliver godkendt. Ellers er der ved at være problemer med at skaffe dele – specielt 

sejl. 

Der blev som konsekvens af konflikterne også grundlagt en ny forening (The Laser Class) som 

sammen med den oprindelige bådproducent i England forsøger at skabe en konkurrerende or-

ganisation til ILCA. 

LAD er kun medlem i EURILCA og dermed ILCA og vi har ingen hensigt som land/distrikt også 

at melde os ind i The Laser Class. 

 

Samarbejde 

Vi havde igen lavet en udvidet kalender i 2020, som så desværre ikke kom i brug pga covid19 

situationen. 

Vi tror at mange sejlere er glæde for denne service, men det kræver også noget engagement 

fra jeres side. 

Vi vil også lave en kalender igen i 2021 og så må vi håbe at stævnerne kan gennemføres i 

2021. 

Samarbejde med DS er stadigvæk rigtig god og vi takker fra bestyrelsens side alle fra DS der 

hjælper til at gøre laser sejlads muligt/attraktiv. 

Igen i år har LAD søgt DS om tilskud til forskellige forløb og vi fik bevilliget beløb til både 4.7, 

U19, U21. Idet stort set alle arrangementer er aflyst har vi dog svært ved at udnytte dette 

tilskud. 
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Generelt er 4.7 gruppen LAD´s ansvar mens DS talentudvikleren tager sig af U19 og U21 

gruppen med henblik til den koordinerende indsats. 

 

LAD joller til lån: 

Vi har 4 joller som har været i Fredericia og Thurø samt Vejle. Lige nu er jollerne i Kolding og 

Svendborg Sund. 

Der kommer en større søgning nu og bestyrelsen må beslutte om vi vil købe endnu en jolle til 

dette formål. 

Vi føler at klubjollerne gør det nemmere for klubber og nye sejlere at ”smage” på jollen og 

dermed muliggøre rekruttering af nye laser sejlere. 

Der er også i år blev bygget en trailer til laser joller som man kan bruge til at komme ”afsted” 

med.  

Stor tak til Thomas Høeg der har stået for dette projekt. 

Der kommer mere detaljer til bookningen af denne trailer, som kommer til at være stationeret 

i trekantsområdet, idet det er her, de fleste aktive laser sejlere holder til. Men den kan natur-

ligvis bruges af alle der har tilknytning til LAD eller en klub der ønsker at transportere laser 

joller. 

 

Resultater: 

Alt er godt i stå – og dog kan vi se at der er stævner igang og besøgt og så sent som de sidste 

2 uger var der stævner i Kiel med dansk deltagelse og gode resultater. 

 

Tak til jer at I tager afsted når muligheden byder sig. Husk LAD er her for at støtte Jer også til 

den slags arrangementer. 

Husk også at Laser klassen er nok den hårdeste jolleklasse i verdenen. Der ingen andre klasse 

hvor der så mange sejlere på højeste niveau. 

 

En stor tak til jer alle – vi ser frem til mange gode stunder sammen med Jer i Laser klassen i 

det næste år. 

 

Dette var bestyrelsens beretning for det forløbne år – med mindre I har spørgsmål eller 

kommentarer. 

 

 

 

  



Laser Association Denmark 

Regnskab for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser Association Denmark 
 

 

 

CVR-nr. 33 89 50 97 

 

Stensballe Strandvej 64 

8700 Horsens 

 

 

Årsrapport for 2019/2020 
 

 

 

 

  



Laser Association Denmark 

Regnskab for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 

 

 

   

 

 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for regnskabsåret for Laser As-

sociation Denmark. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regn-

skabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-

eningens aktiver, passiver og finansielle stilling ved regnskabsårets afslutning, samt resultatet 

af foreningens aktiviteter i regnskabsåret. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Middelfart, den 9. august 2020 

 

Bestyrelse 

 

    
____________________________  __________________________ 

Michael Faubel   Tina Winkler 

Formand    Kasserer 

 

____________________________  

Per Hjøllund Spodsberg  

Bestyrelsesmedlem  

  

 

 

 

_________________________ 

Christian Guldberg Rost  

Sejler rep. – Laser Standard 

 
____________________________ 

Nikolaj Borch 

Sejler rep. – Laser Radial 

 

 

Årsrapporten vil blive fremlagt på foreningens ordinære generalforsamling den 19. september 

2020. 
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Revision af regnskabet 

 

Jeg har revideret årsregnskabet for Laser Association Denmark for regnskabsåret. Revisionen 

har ikke givet anledning til at anføre bemærkninger. 

 

 

 
  



Laser Association Denmark 

Regnskab for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 

 

 

   

 

 

Anvendt regnskabspraksis 

 

Indtægter 

Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med gene-

ralforsamlingens vedtagelse. 

 

Administrationsomkostninger 

Laser Association Denmark er jævnfør vedtægterne tilsluttet International Laser Class Associa-

tion. 

 

Finansieringsomkostninger 

Finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelse med de til regnskabsåret svarende 

beløb. 

 

Afskrivninger 

Hvert regnskabsår afskrives 20% af anskaffelsesværdien for foreningens laserjoller, således at 

en jolle er helt afskrevet efter 5 år. 

 

 

 

Kommentarer til regnskabet 

 

Indtægter 

Der har været et lille fald i kontingentindtægter pga lidt færre medlemmer (43 i 2020). Desu-

den er der altid lidt udsving, da nogle først er indmeldt i efteråret til halv kontingentpris. 

 

Andre indtægter stammer fra salg af tøjpakker fra Zhik i samarbejde med DS. 

 

Udgifter 

Udgifter til ”Møder, gaver og lign” stammer fra LADs generalforsamling i Skælskør, hvor der 

deltagerne fik buffet og drikkevarer. 

 

Der har kun været afholdt Laser Corner én gang, da der ikke har været stævner i foråret og 

sommer pga Corona. Derfor er udgiften i år væsentligt lavere end normalt. 

 

Der har været større udgifter på ”Aktiviteter” end året før. Det skyldes primært, at LAD ikke 

har fået så stort et tilskud fra DS som tidligere år, og dels er udgiften til Zhik tøjpakken regi-

steret under aktiviteter. 

 

Udgifter til ”Drift af laserjoller” har været væsentligt lavere i år end 2018-19. 

 

Aktiver  

LAD ejer pt. 4 Laserjoller som har en bogført værdi på 36.800. Jollerne nedskrives hvert år 

med ca 5000 kr pr jolle, og derfor er værdien mindre i år. 

LADs bankindestående er pt. På 78.270, som er en stigning i forhold til året før.  

 

Passiver 

Årets resultat er på -13.810 kr, som er nogenlunde som forventet.   
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