REFERAT GENERALFORSAMLING 2018
Dansk OK-jolle klub
Tilstede:
Jesper Strandberg
Henrik Kimmer Pedersen
Bo Jensen mangler
Jesper Jakobsen mangler
Henrik Kofoed ref.

1. VALG AF DIRIGENT.
Ordstyrer dirigent Per Sørensen
Generalforsamlingen er rettidig indkaldt
2. FORMANDENS BERETNING.


Der er status Q i klubben der er dog fin fremgang i provinsen.



Internationalt har klassen fremgang der kommer gode nye sejler og gamle
sejler til, de finder OK jollen attraktiv på alle planer, socialt og på kapsejlads
banerne.



OKDIA arbejder med klassereglerne der arbejdes hele tiden på at forbedre
og gøre reglerne mere entydige.



OKDIA ønsker at påtager sig en større rolle i forhold til større stævner og
arrangementer.



EM i 2019 bliver med al sandsynlighed i Flensborg.



Vi er nu oppe på 4 klubjoller.



DS giver stadig penge til træning, lokale klubber skal komme med forslag
om aktiviteter, skriv til bestyrelsen.



DM i Skive 2019.

3. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET.
Regnskab godkendt.
4. FREMLÆGGELSE AF ÅRETS BUDGET.
Der forsættes som i 2018 med fokus på trænings arrangementer lokalt.
5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kontingentet forbliver uændret.

6. INDKOMMENDE FORSLAG TIL:
Ingen forslag.
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
På valg:

Henrik Kofoed

2 år.

Ønsker genvalgt / valgt

Jesper Strandberg

2 år.

Ønsker ikke genvalg.

Jesper Jakobsen

Ønsker ikke genvalg.

Bo Jensen

ikke på valg

Anders Andersen

2 år.

Bestyrelsens indstilling / valgt ind

2 år.

Bestyrelsens indstilling / valgt ind

7.1. VALG AF FORMAND.
På valg:

Henrik Kimmer

7.2. VALG AF 1. SUPPLEANT.
Jens Lauge

Ikke på valg

8. VALG AF REVISOR.
På valg:

Stefan Myralf

1 år.

Ønsker genvalg.

9. EVENTUELT.
Bo Petersen:


Forslag om klubtøj.



Forslag om at gøre vandringen af mastesporet frit forslaget støttes af Bo
Rekker Andersen.

Medlemmer er altid velkomme til at komme med forslag til ændringer af
klasseregler. Forslaget skal præsenteres på den nationale generalforsamling, hvor
det fremlægges til afstemning. Hvis der stemmes ja for forslaget kan det
fremlægges af den siddende bestyrelse på næste AGM.
Jens Lauge:
Foreslår vi skal forsøge at vise os på andre medier end facebook eksempelvis
snapchat / twitter.
Sam Jedig påtager sig rollen som social media mester.

