Generalforsamlingen i Dansk OK jolleklub bliver afholdt:
lørdag d.23/8-2014
kl. 18:00
Flensborg Yacht Club.
Ewoldtweg 2, 24944 Flensburg, Tyskland

1. VALG AF DIRIGENT.
John Skjolby blev valgt som dirigent
Christian Olesen Referent.
2. FORMANDENS BERETNING.
OK klassen vokser stadig der er nu 130 medlemmer en stigning på 23 medlemmer fra sidste år
Bestyrelsens vision er fortsat at forme OK klassen i Danmark, så det skal være muligt at
konkurrerer for ”almindelige” mennesker med fuldtidsjob og familier. Det er både med antallet
af stævner i ranglisten vi prøver at tilpasse, samt med vores stemme i OKDIA ang. grej og
klasseregler.
Der planlægges mindre stævner til næste års kapsejladskalender.
3. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET.
Årsregnskab og Budget blev fremlagt af Kasseren, og godkendt af generalforsamlingen.
Under punktet blev der spurgt til om bestyrelsen regnede med det samme overskud næste år?
Bestyrelsen; Der er forholdsvist stort overskud pga. der ikke er blevet brugt penge på
træningssamlinger, Bestyrelsen har ikke haft overskuddet til at få arrangeret disse.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at arrangerer træningssamlinger da der er afsat penge
til det. Træningssamliger kan arrangeres lokalt i sejlklubber hvor der sejles, med tilskud fra OK
klubben, kravet er dog at træningen er åben for alle medlemmer af klubben.
Der arrangeres Kick off tilskud igen i foråret, her opfordres der ligeledes til at få arrangeret
samlinger lokalt.
Kasseren måtte igen henstille til at medlemmerne for meldt sig til PBS betaling, da der fortsat
bruges mange ressourcer på at opkræve kontingent.
4. FREMLÆGGELSE AF ÅRETS BUDGET.
Budget blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen
5. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT.
Kontingentet blev fastholdt til Kr. 350,- årligt
6. INDKOMMENDE FORSLAG TIL:
Bilag: Forslag til generalforsamlingen er vedlagt.
6.1. VEDTÆGTER OG KLASSEREGLER.
Forslag nr. 2 til Generalforsamling.
Forslag til ændring af vedtægterne § 7 Forslaget er stillet af medlem Bo Teglers
Generalforsamlingen forkastede forslag nr. 2

Forslag nr. 3 til Generalforsamling.
Forslag til tilføjelse i vedtægterne § 3.2.2 Forslaget er stillet af Bestyrelsen.
Generalforsamlingen vedtog forslag nr. 3
Forslag nr. 4 til Generalforsamlingen.
Forslag til tilføjelse i vedtægterne § 4 Forslaget er stillet af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vedtog forslag nr. 4
6.2. ANDET.
Forslag nr. 1 til Generalforsamling. Stillet af Bo Teglers
Der indsendes et forslag til AGM om vedtagelse af forslag til klassereglerne vedrørende
forstærkning/bundbrædder i Krydsfinerbåde.
Generalforsamlingen vedtog forslag nr. 1
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
Jesper Strandberg. 2 år. Modtog genvalg.
Henrik Kofoed 2 år. Modtog valg.
7.1. VALG AF FORMAND.
Christian Olesen Modtog genvalg
7.2. VALG AF 1. SUPPLEANT.
Ask Askholm modtog genvalg
8. VALG AF REVISOR.
Per Sørensen 1 år. Modtog genvalg.
9. EVENTUELT.
Resten af bestyrelsen ville gerne takke Mads Brockhus for hans arbejde i bestyrelsen.
Generalforsamlingen bakkede op med klapsalver.

