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1. LUNDEBORG FINN JOLLER
JS. kunne berette at Finn jollerne planlægger at deltage i Lundeborg, men intet er aftalt
med Lundeborg.
Bestyrelsens holdning er at Finn jollerne er velkommen til ”vores” stævne i Lundeborg.

2. PRÆMIER EM CARNAC 2013
SF. Bo Petersen har nu modtaget EM pokal fra Polen.
Der blev ikke uddelt medaljer ved EM, hvilket var en fejl fra den Franske OK jolle klub.
Hvilket er beklageligt. SF har sammen med OKDIA forgæves forsøgt at få medaljerne
eftersendt.
Den Danske OK jolle klub indkøber nu guld, sølv og bronze medaljer som vil blive
graveret og eftersendt til 1, 2 og 3 pladsen. Regningen vil blive sendt til OKDIA.

3. DANSKE POKALER
CFO. Der er Danske vandrepokaler som ikke bliver graveret.
Bestyrelsen henstiller til at vandrepokaler bliver graveret. Det er historikken der gør det
sjovt at få en pokal, ikke metallet.

4. PERSONLIGE SEJLNUMRE
Gældende klasseregler skal overholdes hvilket betyder at personlige sejlnumre ikke er
tilladt.
OKDIA har indskærpet reglerne globalt, hvilket betyder at der i 2014 vil blive kørt en
hårdere linje vedrørende brug af personlige sejlnumre til Danske stævner.
Generelt vil der fremover være mere fokus på, at klassereglerne bliver overholdt
JS. Har lagt og lægger fortsat, et stort stykke arbejde i at udarbejde et forslag til en
klasseregel ændring, JS har kontakt med den Svenske OK klub om at fremstille et forslag
til et forventet AGM ved EM.
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5. KONTINGENT
Kontingent opkræves 1. marts.
Der er udsendt opkrævning til 126 medlemmer.
Kassereren opfordrer stadig medlemmerne til at få tilmeldt sig PBS.
Stig kassereren kan kontaktes, og vil være behjælpelig med det tekniske vedrørende
PBS tilmelding hvis dette skulle være et problem.

6. ÅRSMÆRKATER
Mærkater for 2014 er modtaget fra OKDIA. Der arbejdes på at få dem postomdelt Ultimo
marts.

7. KICK OFF TILSKUD
SF. ”Østjylland klanen” laver kick off ved at deltage i Ice cup, som er et træningsstævne
med Finn beton.
Alle medlemmer af OK klubben er selvfølgelig velkommne.
OK klubben betaler startgebyr for de deltagende joller som tilskud til kick off.
Vi håber der er andre der vil benytte muligheden for at få lavet et trænings kick off lokalt.

8. REGEL 42 DOMMER
JS. Der arbejdes på at få uddannet Søren Andresen som regel 42 dommer, Søren har
tilkendegivet at han gerne vil være fast regel 42 dommer i OK klassen. Vi håber dette vil
give en mere ren linje i regel 42 dømninger på vandet.
Vi sætter stor pris på at Søren vil være fast dommer for os, og ønsker ham velkommen i
klassen.

9. MÅLERE
Henning B. Nilsen bliver registreret som måler for klassen hos Dansk sejlunion. Henning
er ligeledes tilmeldt målerkursus hos DS.
Vi sætter stor pris på at Henning vil være måler for vores klasse.

10. TILSKUD FRA DS
Det blev besluttet at størstedelen af tilskuddet fra DS i 2014 vil gå til de medlemmer der
tager til VM i Melbourne.
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11. RANGLISTEN 2014
I år vil ranglisten bestå af:
-DM.
-6 Weekend rangliste stævner.
-Endags stævner hvor datoen er offentliggjort inden d. 1. april.
Rangliste stævnerne vil blive offentliggjort på stævnekalenderen, og mærkes med
(Rangliste).
Rangliste reglerne kommer til at lyde:
DM tæller
De 4 bedste Weekend rangliste stævner tæller.
Et endags rangliste stævne tæller.
Beregningen
Antal point pr. stævne beregnes som
((antal af startende både - egen placering + 10 point) x faktor)
Endagsstævner har en faktor 1 og weekendstævner har en faktor 2.
Udlændinge tæller med som startende både.
Der har været et ønske fra Jens Lauge om at flere endags stævner burde tælle med til
ranglisten. Der er reelt kun 2 endags stævner der ville kunne tælle til ranglisten, (Esrum
og Herslev). Hvilket vil betyde at, hvis man ikke var med til et af de stævner, vil man ikke
kunne gøre sig gældende på ranglisten.
OK klubben er en hobby klasse og Bestyrelsen syntes derfor at folk skal have
muligheden for at prioritere noget andet i en weekend, og stadig gøre sig gældende på
ranglisten.
Man kan sige at det både giver ”fratrækker” på endags stævnerne og på weekend
stævnerne.
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