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Formand Christian Olesen  CO
Næstformand Jesper Strandberg  JS
Kasser Stig Frandsen  SF
Sekretær Henrik Kofoed referent  HKL



Velkommen



Valg af dirigent - John Skjoldby valgt



JS konstaterer at GF er indkaldt rettidigt

Formandens beretning
CO fortæller i korte træk, at OK jolle klassen stadig vokser nationalt, men også
internationalt. Klassen er bred med mange nye sejlere i Danmark. Meget af succesen
skyldes i høj grad de lokale sejleres arrangement i klubberne, samt det at OK jolle
klubben råder over klubjoller, der kan placeres i de forskellige havne efter behov.
Svendborg kan nævnes som et skoleeksempel på en fleet, som er vokset voldsomt
på kort tid, og hvor klubjollen har været omdrejningspunktet for væksten. Det gør det
enkelt og ukompliceret at invitere potentielle OKjolle sejlere på vandet. Det giver
resultater. Så derfor er planen enkel – mere af det !!
Det nævnes også, at der arrangeres gode stævner, hvor niveauet er på plads både
på land og til vands.
CO slutter med at takke af for sin formands periode.
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Regnskab
SF fremlægger regnskabet
Spørgsmål intet..
Regnskabet blev godkendt
Budget 2016
Budget er godkendt
Stefan Myrálf foreslår, at bestyrelsen holdes fri for udgifter i forbindelse med deres
arbejde herunder arrangere stævner og møder med klubberne.
Ændring af vedtægten bestyrelsen
Ændringen er vedtaget
Valg til bestyrelsen ny formand, næst formand og international sekretær
Der opstilles:
Henrik Kimmer ny næstformand
Jens Lauge sekretær internationalt
Formand Jesper Strandberg
De vælges
Per Sørensen revisor genopstiller og vælges
Evt:


OKDIA diskuteres herunder OKDIA´s roadmap, bestyrelsen er bevist omkring,
at der efterhånden er mange penge i omløb, bestyrelsen fortælle at de ved
AGM 2015 fik valgt Christian Midtgaard ind i den tekniske komite, René
Sarabia blev valgt ind som kasserer i OKDIA



Vippetest der har pågået i Hellerup er på nuværende tidspunkt der hvor den
kan danne basis for en vippetest internationalt, der er pt. ingen opbakning.



Forslag en klubjolle til Århus der skal findes en ankermand, JS fortæller at
okjolle klubben forsøger at opgradere klubjollerne.
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Klubjoller skal synliggøres på hjemmesiden

Bestyrelsen.
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