Generalforsamlingen i Dansk OK jolleklub
lørdag d. 24/8-2017
kl. 20.00
Horsens Sejlklub.

1. VALG AF DIRIGENT.
John Skjolby blev valgt som dirigent
Generalforsamlingen er indkaldt korrekt.
Henrik Kofoed referent.
2. FORMANDENS BERETNING.
Klubben vokser, igen i år har der været fremgang vi er nu ca. 170 medlemmer.
Tendensen viser, at vi fordeler os bedre i de danske klubber.
Middelfart og Horsens kommer hurtig frem. Svendborg har også stadig fremgang.
Vi har fokus på lokaltræning. Herslev, Hellerup og Horsens har været i gang. Vi ser det som et
super aktiv, der fremmer alle sejler. HUSK alle kan søge træner til deres lokale klub.
DS har fokus på Dansk OK-jolle klub, som de ser som en veldrevet klasseorganisation. De
glæder sig over vores stabile vækst, vores fokus på at fremme både klassens bredde og elite
via træningssessions, klubjollerne, videndeling samt vores veludbyggede kapsejladskalender.
Disse forhold er baggrunden for den økonomiske støtte, som DS giver OK-jolle klassen.
3. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET.
Årsregnskab og Budget blev fremlagt af Jesper Jakobsen, og godkendt af generalforsamlingen.
4. FREMLÆGGELSE AF ÅRETS BUDGET.
Budget blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.
5. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT.
Kontingentet blev fastholdt til Kr. 350,- årligt Personligt sejlnummer kr. 350.
6. INDKOMMENDE FORSLAG TIL:
ingen.
6.1 Der er kommet nye klasseregler der kan findes via OKjollens hjemmeside se link.
6.2 AGM Barbados
VM 2018 Warnemunde
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
Jens Lauge udtræder af bestyrelsen, men vil stadig være tilknyttet, i form af international
presse suppleant
Bo Jensen opstilles af bestyrelsen BO Jensen bliver valgt.
7.1. VALG AF NÆSTFORMAND.
Henrik Kimmer. Modtog genvalg

7.2. VALG AF 1. SUPPLEANT.
Jens Lauge er valgt som suppleant.
8. VALG AF REVISOR.
Stefan Myralf opstillet af bestyrelsen, og modtog genvalg

9. EVENTUELT.
Formanden spørger ind til medlemmernes holdning til niveauet mht. stævnegebyr.
Konklusionen af debatten blev, at bestyrelsen har medlemmernes accept til det nuværende
niveau – med handlefrihed til små justeringer i begge retninger afhængigt at de lokale forhold.
Altafgørende er, at kvaliteten skal forblive på eksisterende høje niveau – både til vands og på
land.

