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REFERAT GENERALFORSAMLING 2019
Dansk OK-jolle klub

Dato

:

Fredag d.23.8.2019

1. VALG AF DIRIGENT.
Thomas Kvist vælges som ordstyrer, TK konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
2. FORMANDENS BERETNING.
Se bilag 1
3. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET.
Anders Andersen fremlægger regnskabet, regnskabet godkendes. https://okjolle.dk/nyheder/
filer/2018-19_regnskab.pdf
4. FREMLÆGGELSE AF ÅRETS BUDGET.
Budgettet for 2020 der afsættes 20.000kr til EM, DS ansøges igen om tilskud til lokal træning.
5. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT.
Kontingentet forbliver på 350 kr.
6. INDKOMMENDE FORSLAG TIL:
Ingen forslag.
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
På valg:

Bo Jensen genvalg for 2 år
Henrik Kimmer genvalgt for 2 år

7.1. VALG AF 1. SUPPLEANT.
Jens Lauge modtog genvalg for 1 år.
8. VALG AF REVISOR.
På valg:

Stefan Myralf genvalgt for 1 år

9. EVENTUELT.


Jens Lauge: stiller forslag om afskaffelse af års-stikkers.



Jørgen Holm: betaling af sailstikkers bør kunne gøres bedre.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden den årlige GF så forslagene kan diskuteres og evt. Fremlægges som forslag til AGM ved VM

Tak for god ro og orden
Bestyrelsen.
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Bilag 1
Formandens beretning




Den nye bestyrelse konstituerede sig med Bo som næstformand, og primus motor på flere stævner, heriblandt ikke mindst DM. Desuden kan Bo
taget sig kærligt og drift sikkert af vores deltagelse på årets bådudstilling. Kofoed som sekretær såvel indenrigs som udenrigs. Så han var tvunget til at rejse til New Zealand, staklen. Kofoed var vores ankermand på
året NM i Vallensbæk.
Året der gik:
o Stævner
 VM i NZ var for de særligt flittige en tidlig tyvstart på årets
stævner
 Nyborg debutant 54 deltagere i 4 grader luft og 2 grader
vand – 8 m/s. Meget overbevisende præstation som stævnearrangør. Har lavet aftale om DM 2020. Dejligt farvand, gode
faciliteter på land, centralt beliggende midt i landet, og god
tilgængelighed fra både Tyskland og Sverige.
 Esrum 2 uger senere sidst i april – et klassisk stilsikkert Esrum-arrangement med 30 deltagere
 Første weekendstævne i Nykøbing Sjælland, hvor forholdene
både til vands og på land spiller max, havde deltagelse af 29
sejlere til en masse super fine sejladser.
 Årets Lundeborgstævne havde deltagelse af 41 både med 2
unge topsejlere på de 2 første pladser Mads Bendix og tyske
Jan Kurfelt. Så fedt at klassen bliver udfordret med så stærke
kræfter fra de yngre rækker. I øvrigt minder jeg om at EM
2020 bliver i Lundeborg. Det bliver et 3 dages setup – helt efter samme stævneform som DM. Sæt et stort kryds i kalenderen – samme weekend, som Lundeborg ALTID er.
 Årets nordiske mesterskab i Vallensbæk blev vundet af en
stærkt sejlende Thomas Hansson til et flot arrangeret stævne
med deltagelse af 55 sejlere.
 EM blev sejlet i Kiel med deltagelse af 91 sejlere, heraf 18
danskere – flot dansk deltagelse. Og gode resultater med 2 i
top-10 og yderligere 3 i top-20 i et meget stærk felt.
 Svensk mesterskab havde deltagelse af en god håndfuld danskere. Tak fordi I repræsenterede os.
 Sidste weekends stævne i Solrød stak HELT af i deltagerantal
– vi taler en 3 dobling af det normale deltagerantal. Det var
fedt.
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Og nu et DM i Nordjylland med 75 deltagere – til en fest af et
stævne, hvor vi prøver noget nyt med at Sejlsportsligaen får
ære af at være sammen med OS.
o Træningssessions
 Horsens – med Jacob Nicolaisen som træner
 Svendborg – med Thomas Hansson som træner
 Herslev – med Svend Erik Molbech som træner

o DS støtten
 Støtte til klubjollerne
 Støtte til træningssessions
o Klubjollerne
 Hellerup, Ebeltoft, Middelfart, Nyborg
o Bådudstillingen
 Bo Jensen, som styrmand på projektet. Stor succes mht besøg på standen, som blev super-flot. Og mange forskellige
OK-jolle-sejlere som bemanding på standen. Flot indsats af
alle. Den aktivitet fortsætter vi med – finder sted hvert 2. år.
o Teknisk komite
 Jesper Strandberg – 9 forslag til små ændringer/rettelse af
småfejl i klassereglerne
Hvordan går det i de enkelte fleets
o De nye fleets – det går specielt strygende i Nyborg og Korsør, hvor
mange jolle ofte er på vandet. Også Nibe og Sønderborg rører seriøst på sig. Der arbejdes også på at få et fleet op at stå i Aarhus
o De etablerede fleets – specielt Herslev er inde i en rigtig god periode, med 10-20 både på vandet flere gange ugentligt. Det sociale
fokus får ”skylden” for de gode takter – alle hjælper alle.
Klubbens medlemstal
o Anders Andersens tal gymnastik – siden sidste generalforsamling
har vi fået ca 20 nye medlemmer. Det samlede antal medlemmer
er nu oppe på 185.
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