Dansk OK-Jolle klub.

DAGSORDEN BESTYRELSES MØDE
Dato:
kl.:

1.06.2013

Sted:

Herslev Strand Sejlklub

Deltagere:

Jesper Strandberg (JS)
Mads Brockhus(MB)
Stig Frandsen(SF)
Christian Olesen(CFO)

Afbud:
Ikke mødt:
Næste bestyrelsesmøde: Primo August

BEMÆKNINGER TIL SIDSTE MØDEREFERAT
Godkendt
OPFØLGNING PÅ OPGAVER
JS Sponser Penge: Så snart sponsor penge fra Dansk Sejlunion er modtaget,
udbetales penge til dem, som er til VM i Pattaya.
Status uændret.
MB okjolle.dk -> her trænes der, samt hvor kan man få en prøvetur.
MB og Mogens Johansen finder en regnvejrsdag til dette.
MB okjolle.dk -> OK Info siden kigges nærmere efter.
MB og Mogens Johansen finder en regnvejrsdag til dette.
JS Vi mangler regel 42.2 dommer og Søren Andresen fra Herslev uddannes. Vi
afventer nyt kursus hos Dansk Sejlunion.
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I OKDIA er der en afstemning om maste materialer.
Dansk OK Jolle Klub stemmer ja til alle punkterne på stemmesedlen. Hvis alle 3
forslag bliver vedtaget, er konsekvensen, at maste byggere skal have en licens.
Det samme gælder også for reparationer af master. Hvis det bliver vedtaget, så er
det nok forholdsvis let at få licens. Det vil dog kræve, at man sætter sig ind i
hvilke materialer, som er tilladte. Vi afventer resultatet af afstemningen.

Fra et medlem har vi modtaget nogle spørgsmål, hvoraf nogle af svarene
refereres her.
For at deltage i vores stævner, skal alle deltagere til stævner kunne forevise:
Ansvarsforsikring af OK Jollen.
Klassebevis
Medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
De fleste af jer vil kunne få bådens dækning via en basis/hjem forsikring
dokumenteret ved, at ringe til jeres forsikring selskab og bede dem udskrive et ”Third
Party Liability” dokument på båden. Hvis ikke de vil det så koster en
ansvarsforsikring ca. 200 kr/år.
Så lav en mappe og stil dit start ur ovenpå!
Bådene vi sejler i til stævnerne skal opfylde klassereglerne. Bortset fra VM, er det
stikprøvekontrol, som vil blive udført til stævnerne. Vi opfordrer medlemmerne til, at
minde hinanden om, at huske den slags vigtige detaljer og vil her nævne at ting som
kompensationsvægte, stop og mærker på mast og bom, samt den nye regel for
måling af slør i mastespor.
Den nye regel for måling af slør i mastespor er ændret, så der nu i stedet skal måles
fra fald i maste top til agterspejl, og når masten trækkes frem og tilbage må udsvinget
ikke overstige 10 cm.
Sidst var der et forslag om en ændret procedure til opkrævning af kontingent. Men da
der d. 1/6-2013 kun var 2 restanter, iværksætter vi ikke ændringer i denne omgang.
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Aflysning af SailExtreme
Da OK Jolle klubben aflyste sailExtreme i Kerteminde vil følgende medlemmer få
startgebyret på 300,- DKR dækket:
Stefan Myralf
Rene Johansen
Adam Malling
Thomas Hansson-Mild
Bestyrelses medlemmer får ikke dækket deres startgebyr og det samme gør heller
ikke dem, som havde meldt afbud inden det blev besluttet, at aflyse(fra OK Jolle
Klubbens side).
Bemærk, at det kun er startgebyret og ikke ophold mm.
Ny Bank
Ok Jolle Klubben har skiftet til SparNord og kontonummeret kan ses under menu
punktet ”Kontingent” på okjoklle.dk:
http://okjolle.dk/omok/kontingent.php
Næste Bestyrelsesmøde
Primo August
Referent Mads Brockhuus
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