Referat OK-bestyrelsesmøde d. 8.9.2020 (via Skype)
(Deltagere: Jesper Højer, Jan Sparsø og Henrik Kimmer)
1)

Konstituering & roller
 Jesper: Initiativtager, koordinator, kontakt, planlægger af stævner og træningssessions
 Jan: planlægger af stævner og træningssessions
 Henrik: Referater fra bestyrelsesmøder, GF mv, OKDIA kontaktperson
 Anders: Kasserer
Øvrige opgaver fordeles ad hoc

2)

Aktiviteter/ansvarlig/status/opgaver:
 Ekstraordinært årsmøde/Jesper/ Herslev 24 okt – indkaldelse offentliggjort d. 9.9.2020
 Ebeltoft – kører på skinner
 OKDIA afstemning/Henrik - følger op på hvad og hvornår der skal noget til afstemning
 Bølgecamp/træningssessions – Jan tager teten mht planlægning af arrangement – fx med Michael
Hansen som træner (Fredericia fleet´en har gode erfaringer med ham)
 Årsafslutningsstævne i Herslev – Henrik tager teten – indbydelsen lagt på sitet d. 11.9.2020
 Opdatering af stævne-drejebog (f.eks corinaudtagelser, sikkerhed til søs, én sejler som talsperson
overfor baneleder til stævner) – Jesper tager teten
 Stævnekalenderen for år 2021 – Henrik laver 1. draft. Jan og Jesper tager over derefter.
Målsætning, at den færdige kalender offentliggøres lige inden jul.
 Mere fokus på Presse/billeder/video fra stævner – det er godt for brandingen af klassen og de
mange aktiviteter.
 Boat show i Fredericia i marts 2021 – Jan tager teten
 Evt køb af trailer/stativ til fællestransport til internationale stævner – målsætning at flere kommer
afsted, og til lavere omkostninger. Jesper tager teten.
 Støtten fra Dansk Sejlunion til drift af klubjoller og træningssessions – de gennemførte aktiviteter
skal beskrives og dokumenteres som forudsætning for udbetaling af støtten. Henrik tager teten
 Generelle tiltag: Opprioritering af træningssessions og pressedækning (artikler, billeder og specielt
drone videoer på vandet). Mere ”fest og fejring” til præmieoverrækkelserne og specielt til DM.
Jesper og Jan har teten.
 Næste bestyrelsesmøder (de fysiske møder: Herslev d. 24.10, Fredericia d. 27.2.2021, Lundeborg d.
8.5.2021, DM d.21.8.2021 (DM-datoen er ikke endelig). Desuden vil der blive afholdt online
bestyrelsesmøder ad hoc efter behov.

Udarbejdet af Henrik Kimmer d.10.9.2020

