Referat Bestyrelsesmøde OK klubben
Dato: 07.09.2016
Sted: Bukkerup
1) Økonomi..
a. Der ligger stadig lidt oprydning i vor tilgang til konto og medlemsliste ved
nets. Jesper J udreder Nem ID situationen. Vi revurderer formatet for vort
medlemskartotek. Vi er ca 160 medlemmer d.d.
2) Kalender/NM
a. Forår: Esrum 15.4.17 (Lauge) ,Clinic d. 6-7.5.17 (Kofoed), Lundeborg 2021.5.17 (Strandberg), NM 10-11.06.17 (Lauge), Præstø 24-25.6.17
(Strandberg)
b. Sommer: Horsens DM 25-27.8.17 (Kimmer), Faaborg EM 25-29.7.17 4,
Solrød 1
c. Efterår: Skive (Strandberg), Hellerup (Kofoed), Nyk Sj 2 23-24.9.2017
(Kimmer)
d. NM Baneleder/regel 42 dommer og jury undersøges af
Strandberg
3) Clinics/vintertræning
a. North Speed Clinic 15-16 Okt. Kofoed booker rum i Klubben, Lauge
tjekker Charlie omkring indhold af dagene og hvilket program han tænker.
Stefan/Svend Erik kan tage en gruppe, Kofoed undersøger.
b. Opslag på hjemmesiden at der sejles i Hellerup & Herslev hver lørdag kl.
10 hele vinteren. Kofoed tjekker de øvrige Svendborg & Kaløvig
c. Evt. vinterstævne i Herslev i januar
4) DM Bane
a. Der er indkommet et forslag som omhandler introduktion af fast
banesystem ved DM. Det er fra flertallets side opfattet som en
begrænsning at lægge sig fast på et banesystem uafhængigt af vejr og
øvrige forhold. Det kan i nogle forhold give mening af sejle en
trekantbane med mål på kryds, men under andre forhold ikke.
5) Internationalt DM
a. Der er indkommet forslag som omhandler at åbne DM til et internationalt
event. Vort DM er underlagt DIF regler, som kræver at en mester er
bosiddende i Danmark. Bestyrelsen ønsker ikke at afgive DIF status,
hvorfor vi ikke kan imødekomme forslaget.
6) Køb af container i klub regi:
a. Vi ønsker ikke at investerer i en container, men foreslår at deltagerne ved
VM bekoster en container til brug ved transporten dertil.
7) Deltagelse i bådmesse Fredricia
a. Vi har accepteret at stille op med en stand i februar 2017. Strandberg
undersøger med Christian Olsen om han vil være tovholder.
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