DS Generalforsamling 2018.
Jeppe og jeg (Benny Skødt-Rasmussen) var HSC´s repræsentanter på den årlige
Generalforsamling, som i år blev afholdt på hotel Nyborg Strand.
De første 2 timer var afsat til gruppearbejde i "Fremtidsværkstedet". Det blev en lidt
blandet oplevelse, idet gruppearbejdet skulle foregå ved de borde vi sad ved, og det var i
plenumsalen, hvor alle øvrige ca. 150 deltagere også sad. Det betød at det var mere end
vanskeligt at høre hvad der blev sagt. Lidt ærgerligt da emnet ellers er rigtig godt valgt og
brand aktuelt må jeg sige.
Trods besværlighederne blev der produceret mange gode plancher, med mange gode ideer
til fremtiden inden for Dansk Sejlsport.
Efter frokosten gik den egentlige Generalforsamling i gang. Vi blev budt velkommen af DS
formand Line Markert, som viste sig at være en meget velformulerende og meget veltalende
formand. Efter at have mindet HKH prins Henrik med et minuts stilhed, gik hun i gang med
bestyrelsens mundtlige beretning. Den skriftlige kan ses på www.sejlsport.dk.
Efter den mundtlige beretning, var der mulighed for spørgsmål til denne, og her blev bl.a
Gråsten sagen bragt på banen. Det gjorde den af en lidt vred mand fra en sjællandsk
sejlklub, som tilsyneladende har nogle lignende udfordringer som de har haft i Gråsten
Sejlklub. Hans fremlæggelse af "sagen", fik dirigenten til at sige, at der fremadrettet ikke vil
blive tolereret "latrinære udtryk" fra talerstolen, samt i opfordring til at vi skal tale
ordentligt sammen.
Det er et synspunkt som jeg deler meget. Det tjener ingen formål at bruge grove udtryk
over for hinanden. Det er vores fritid vi bruger på arbejdet for og med sejlsporten, og det
bør overvejende være gode og positive oplevelser vi får her igennem.
Herefter blev regnskabet gennemgået - i detaljer - som næsten kan være dræbende.
Heldigvis var der ingen eller kun meget få spørgsmål til dette, så vi kunne komme videre.
Lige før kaffepausen blev Thurø Sejlklub tildelt Klubinitiativprisen 2018. Meget velfortjent og
et flot skulderklap til det arbejde der bliver gjort i klubben. Rigtig flot at se, at ikke mindre
end 10 - 12 medlemmer - hovedsageligt unge - ledsagede klubbens ledere til
overrækkelsen. Et tydeligt tegn på både bredde og engagement i klubben.
Efter kaffepausen gik man over til valg mv. Derom kan der læses meget mere på
www.sejlsport.dk.
Som afslutning vil jeg blot tilføje, at jeg synes der tegner sig et godt billede af vores union,
med en formand som har nogle gode fremadrettede tanker og ideer, til en god og positiv
udvikling for den sport vi alle holder så meget af.
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