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Kapsejlads Kalender 2015:
1. Kapsejlads kalender placeres i dropbox, dropbox oprettes af HK.
2. CO har haft kontakt til Esrum, vi vil gerne Esrum 2016 men pga af
arrangementet karakter i 2015 flyttes det til Hellerup Sejlklub.
3. Hellerup endagsstævne tovholder HK, stævnet konflikter måske
med Medemblik JS tager kontakt til Holland for at få dette afklaret.
4. Ebeltoft CO dato er på plads, vi skal forsøge at promovere Jylland.
5. Præstø bliver pladsen for NM tovholder JS stævnet bliver med
Wayfarer joller. OK jolle skal have førsteprioritet. NM bliver et 2
dags stævne.
6. DM lundeborg CO og HK holder møde med klubben torsdag den. 27
nov. 2014 DM 3 dags stævne.
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7. Svendborg tovholder JS
8. Kalender skal på netter hurtigst muligt, gerne primo dec.
Drejebog for stævner:
9. Drejebog for vores stævner udarbejdes asap. deadline primo
december.
CO er i gang og lægge kladden ud i Dropbox
Fredericia Boat show:
10.
CO er tovholder på vores stand. Den skal skille sig ud.
Plan, indret og bemanding udarbejdes asap med deadline inden jul,
evt. mindre justeringer i jannuar. Budget ca. 10.000 kr Vi har pt. En
stand på 8 m2 den kan evt udvides med nabostanden. Plan for
bemanding kan blive en udfordring.
Støtte fra Dansk Sejlunion:
11.
DS støtte 2014 går primært til WM 2014.
Spørgsmål fra medlemmer:
12.
Mads Brockhus:
WM i Polen, tildeling af pladser, pladserne vil bliver fordelt efter
ranglisten 2014 vores antal af pladser er ikke på plads, dette vil
blive postet på hjemmesiden.
13.
Stefan Myralf:
Ændring af tekniske bestemmelser
forslaget vil blive sendt rundt til
tekniskkomite for feedback. JS følger op.

omkring floatingdevice,
medlemmerne af den

Bestyrelsen.
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