Formandens beretning 2015.
Dette er min anden beretning som formand for Dansk X-99 klub. Jeg kunne godt have ønsket mig at den
kunne være meget positiv med en lang opremsning af velbesøgte aktiviteter. Desværre er det langt fra gået
som vi havde ønsket og flere af de aktiviteter vi planlagde sidste vinter blev aflyst eller havde ringe
deltagelse. Denne kedelige tendens har også omfattet deltagelse fra bestyrelsen som har været betydelig
lavere end tidligere.

Vi havde nogle planer om at kigge på vores klasseregler. Baseret på debatten sidste år ville vi gerne have
ændret på genua sejldug og mandskabs vægt. Det er sandsynligvis også relevant at kigge på motor.
Desværre er det ikke lykkedes at få afholdt et møde i den internationale bestyrelse og derfor er der ikke
sket mere på dette felt. Set i lyset af den seneste debat på Facebook gruppen er det nok noget vi skal
prioritere lidt højere.
Vi havde en plan om at deltage i Fredericia bådudstilling. Mange aftaler var på plads, men åbenbart med
nogle misforståelser. Det viste sig at vi alligevel skulle bruge temmelig mange penge på at få en båd kørt
frem og tilbage – det mente vi ikke ville stå i forhold til udbytte og derfor aflyste vi.
Dansk Sejlunion har i foråret sat et nyt netværk i søen omkring klassebåds sejlads i Danmark. Vi har været
repræsenteret til møderne, selvom vi ikke stor som en særlig stærk klasse. Forskellige interessante tiltag
har været diskuteret og blandt det mest interessante er en plan om et fælles klassemesterskab i 2016. Det
ser ud til at blive i Juelsminde i uge 33. Blandt der interesserede klubber er bl.a. Ylva, Scankap, Luffe 37.
Der blev afholdt et vintermøde med besøg hos X-yachts i Haderslev. Der var 8 sejlere der deltog og som
havde en rigtig hyggelig eftermiddag med masser af gode tips til vedligeholdelse af båden.
Palby Fyn Cup havde 4 tilmeldte X-99, men desværre kun 2 på startlinien. Sejren gik til DEN 520. Rosa-Lux
med Rasmus Lambert som skipper.
X99 Gold Cup blev i år afholdt på Bodensee. Desværre fik vi ikke meget materiale / invitationer tilsendt til
offentliggørelse på vores hjemmeside eller Facebook gruppe. Det lykkedes dem alligevel at få 21 både på
startlinien og der blev gennemført 15 sejladser. Alle deltagerne var fra Bodensee og det betød dermed
også at der kom en ny vinder – nemlig SUI 430, Gigant med Behard Seger.
X-Yacht afholdte sammen med KDY X Gold Cup i Tuborg havn. Det var på vintermødet aftalt at udnævne
dette som vores klasse mesterskab. Desværre mødte der kun 3 X-99’ere til start, så vi kom i et blandet løb.
Selvom vi ifølge Nicolai Lassen sejler i en antikveret båd, så kunne DEN 517, Mille med Kim Rasmussen sejle
en sikker sejr hjem. Alle 3 99’ere slog i øvrigt de 2 Xp33 der var med.

Året største sejlads på de nordlige breddegrader blev Silverrudder, hvor X-99 var største klasse med 9
tilmeldte. Der startede 8 af disse og bedste blev DEN 567 John Morsing som nr. 4 blandt ca. 90 i gruppen.
Næsten alle 99-ere var i top 20 til trods for ret frisk vejr.
Hjemmesiden er dersværre ikke nået helt så langt som jeg kunne ønske. Forslag og evt. hjælp modtaget
meget gerne så den kommer til at indeholde de ting som klubbens medlemmer har behov for. Bemærk at
der er adgang til at lave indlæg og annoncer hvis man logger ind. Indtil videre har jeg tildelt alle der har
ønsket det adgang til siden.
Vores Facebook gruppen er nu på 140 medlemmer, hvilket er langt flere end vi er medlemmer af klubben.
Der har været lidt debat her op til generalforsamlingen og jeg håber at dette vil forsætte. Håbet er også at
man vil bruge den til at koordinere træning, fælles ture, gaste mangel, deltagelse i kapsejladser mm.
Med det aktivitetsniveau der har været i denne sæson kan man overveje om klubben overhoved har en
eksistens berettigelse. I hvert fald hvis der kun skal arbejdes med kapsejlads og regler.
Jeg håber ikke dette er begyndelse på enden og jeg er da stadig også optimist og tror på at vi kan få skabt
noget aktivitet. Vi har trods stadig en af de bedste både til kapsejlads og familie sejlads.
Kim Henriksen

