11. september 2017

Referat fra Generalforsamling 2017 i Optimist Class Denmark
Generalforsamling blev afholdt den 9. september 2017 kl. 17:00-19:00 i Skovshoved Sejlklubs lokaler
(Sandslottet) på Skovshoved Havn.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning for 2016/2017
Årsregnskab 2016
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
Eventuelt

Der var mødt 16 forældre frem til Generalforsamlingen. Det var større fremmøde end sidste år – og
bestyrelsen håber at der er skabt en tendens…

Ad. 1. Valg af dirigent
Caroline Verbeek havde accepteret bestyrelsens opfordring om at stille op som dirigent på årets
genreralforsamling. Caroline blev enstemmigt valgt af de fremmødte.

Ad. 2. Valg af referent
Der var ingen, der meldte sig frivilligt. Bestyrelsen ved Jørgen Krogh og Lars Vesterholm-Lavesen påtog sig
derfor opgaven med at forfatte et beslutningsreferat.

Ad. 3. Formandens beretning for 2016/2017
OCD’s formand Karin Dahlberg-Garde fremlagde beretning for det forgangne år. Beretningen er indsat
herunder:
Formandens beretning for perioden maj 2016 - september 2017
I maj 2016 blev den nye bestyrelse valgt, og der er gået 1½ år, da vi i starten af 2017 besluttede os for at

rykke generalforsamlingen til efteråret, så en ny bestyrelse ikke skal starte med at stå for at udtage
landshold og sende hold til mesterskaber.
Den nye bestyrelse for OCD bestod af:
Lars Vesterholm-Lavesen
Jørgen Krogh
Niels Nielsby
Pia Pedersen ( kasserer )
Martin Johannesen ( Næstformand )
Karin Dahlberg-Garde ( Formand )
Efter konstituering blev det hurtigt klart, at vi alle havde nogle visioner for vores arbejde for og med
landets optimist-sejlere. Overordnet havde vi fra start fokus på:
- at få sejladsen i forbindelse med vores rangliste-sejladser gjort mere børnevenlig
- fortsat at være i konstruktiv dialog med DS vedr. stævner og andre tilbud til optimister
- at få bedre struktur på fælles-ture til de internationale mesterskaber, samt trænernes opgave på disse
ture.
- fortsat at støtte op om træningslejre rundt om i landet
- at forbedre kommunikationen vedr. stævner og lejre i hele landet
Ændring i statutter for ranglistestævner:
I forhold til ranglistestævnerne, nedsattes udvalg, der skulle arbejde på at få vores statutter for
ranglistestævner rettet til mhp. større børnevenlighed. De nye statutter blev klar før sæsonstart 2017, og
de vigtigste ændringer består i, at der max. må sejles 3 sejladser pr. dag (med undtagelse ved manglende /
for hård vind dagen før eller efter ), og at der ikke må startes senere end kl. 14.00 på stævnets sidste dag.
Denne model har nu været brugt ved 4 stævner, og vi har fået mange positive tilkendegivelser vedr. dette.
Børnene er glade for lidt kortere sejladsdage og lidt mere tid til at hygge med sejlervennerne på land, og
både sejlere og forældre er glade for at søndagens sejladser slutter så alle kan nå hjem i seng i rimelig tid.
Dialog med DS:
I forbindelse med afholdelse af vores ranglistestævner i forbindelse med DS-stævnerne, har vi haft, og har
til stadighed en tæt dialog om vores ønsker for forholdene under stævner,- primært på vandet.
Fælles-ture til internationale mesterskaber:
Et tilbagevendende problem i forbindelse med planlægning af turene til de internationale mesterskaber har
været, at der er meget kort tid fra at det sidste rangliste-stævne holdes, til holdene skal afsted til mesterskaberne.
For at undgå presset og kaotisk planlægning, har vi besluttet, at der allerede efter det sidste
efterårsrangliste-stævne efterspørges holdledere og arrangør-gruppe til næste års mesterskaber. De
foreløbige arrangører findes med udgangspunkt i efterårsranglisten. Som hjælpe-redskab for disse
personer, har vi udarbejdet hold-ledermanualer, som kan hjælpe holdene på vej i planlægningen.
Holdlederne ved årets mesterskaber i 2017 har meldt positivt tilbage på anvendelsen af manualerne, og vi
arbejder på at få implementeret forslag til forbedringer, så manualerne bliver endnu lettere at følge.
For at få mere tydelige rammer for trænernes roller på ture til mesterskaberne, har vi udarbejdet
trænerkontrakter, som bl.a. beskriver forventninger til træneren.
Træningslejre:
Igennem en del år har OCD været medarrangør af træningslejre for landets optimister. Der har hidtil været
flest tilbud til de bedste sejlere,- og lejrene har ligget udenfor sæsonen. Dette var ensbetydende med, at der

ikke var tilbud til de mindre rutinerede sejlere, der ikke sejler vintersejlads.
For også at have tilbud til de mindre rutinerede sejlere, har vi fra foråret 2017 givet tilskud til, at der
afholdes lejre for B og C-sejlere i maj og sep/okt.
Vi søgte om DS-tilskud til vores lejre, og dette har resulteret i, at vi i 2017 har kunnet give tilskud til
gennemførelse af i alt 6 landslejre for A og B-sejlere ( 3 weekendlejre i marts, en 3½ dages lejr i juli og to
weekend-lejre i nov. ) samt 4 B/C-lejre ( 2 weekendlejre i marts og 2 weekends i sep/okt ).
Lejrene, som forsøges fordelt på hele landet, afholdes af klubberne, - OCD finder trænere og giver et pænt
tilskud for at prisen kan holdes nede på et acceptabelt niveau.
Vi arbejder fortsat på at få færdiggjort koncepter for lejrene, så klubberne nemt kan gennemskue hvad der
forventes af dem for at kunne afholde en lejr.
Vi håber på, at vi igen i 2018 kan få tilskud til vores lejre, så klassen fortsat kan afholde lejre for alle landets
optimist-sejlere,- og måske kan give tilskud til flere og andre typer af lejre.
Vi ser dog gerne, at klubberne også selv tager initiativ til afholdelse af lejre for lokale sejlere, - OCD´s lejre
bør bestemt ikke være det eneste tilbud om lejre for landets optimister!
Dette kan bl.a. være aktuelt, hvis de rutinerede sejlere ønsker flere træningstilbud!
Forbedret kommunikation vedr. klassen og dens aktiviteter:
OCD´s hjemmeside har igennem længere tid trængt til en ansigtsløftning.
Dette fik vi i starten af 2017 gjort noget ved, idet en ny hjemmeside så dagens lys.
Vi har gjort et stort arbejde for, at den nye side blev let overskuelig og rummer diverse informationer,- til
både nye og rutinerede sejlere. Bl.a. er der kalenderfunktion,- både en vi opdaterer, men også link til DS´
nye kalender over alle sejler-aktiviteter i DK: www.Sejlkalender.dk. Hvis klubberne lægger deres stævner og
lejre i DS-kalenderen under optimist-sejlads, kommer de automatisk i vores kalender,- smart og effektivt !
Vi arbejder fortsat på, at endnu flere informationer kommer på hjemmesiden, og hører gerne, hvis sejlere
eller forældre har ideer til info, der bør ligge der.
Optimist-simulator:
OCD ejer en optimist-simulator, som lånes ud til klubber, som enten ønsker at bruge den i
undervisningsøjemed eller i forbindelse med PR-arrangementer. Simulatoren opbevares i Fåborg, hvorfra
den transporteres til øst og vest.
I 2016 blev simulatoren udlånt til klubber 23 gange. Klubberne er rigtig glade for at kunne bruge den,
hvilket bekræfter at investeringen var en god idé. Optimistsimulatoren er dog lidt svær at få transporteret
på tværs af landet, hvorfor det kan være ønskeligt at få investeret i en simulator mere, - men det må der
søges sponsorer til,- en ny koster ca. 32.000,- incl. moms og transport til DK
Til sidst må lige nævnes det store arbejde vores kasserer har med at registrere nye medlemmer, tage imod
ændringer, registrere indbetalinger for medlemskaber - også i forbindelse med udvalgt lejre, varetage det
overordnede regnskab for deltagelse i de internationale mesterskaber mm.
Stor tak til alle i bestyrelsen, samt til vores klassetræner, Dennis Paaske, for et velfungerende samarbejde,og tak til Martin og Niels, som desværre har været nødsaget til at stoppe undervejs…
På bestyrelsens ( og egne ) vegne vil jeg gerne takke for den store opbakning, vi har mødt fra landets
optimist-forældre i de forløbne 18 måneder. Der har været lagt rigtig mange timer i arbejdet for landets
optimister, - men det er det hele værd, når man gang på gang mødes med positive respons på vores tiltag
og ser glade sejlere komme hjem fra lejre og stævner.
Optimistiske sejlerhilsner

Karin Dahlberg-Garde, afgående formand, og medlem af OCD´s bestyrelse igennem 10 år.
( fortsætter nu i bestyrelsen for fortsat at arbejde for at få flere optimist-sejlere i DK )
Ad. 4 Årsregnskab 2016
OCD’s kasserer, Pia Pedersen, fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet var godkendt af de valgte
revisorer. Desuden var regnskabet lagt på OCD’s hjemmeside. Pia havde følgende kommentarer til
regnskabet:
Indtægter

Indtægterne i 2016 kom hovedsaligt fra kontingenter (optimus og maximus) samt et
årligt tilskud fra Dansk Sejlunion. Herudover er der meget beskedne bidrag fra
ekstraordinære indbetalinger/for meget indbetalt kontingent.

Udgifter

Udgifterne i 2016 kom hovedsaligt fra:
-

-

-

Aktiviteter for sejlerne. Særligt tilskud til OCD-lejre. Desuden var der i 2016
OCD-trænere til en række ranglistestævner (C/B/A).
Regnskabet er desuden præget af ekstraordinære udgifter til lejre i 2015. Disse
udgifter blev først fremlagt for bestyrelsen efter regnskabet for 2015 var
godkendt, og derfor er de medtaget i 2016.
Tilskud til lejr/træning på Garda i forbindelse med det årlige påskestævne.
I forbindelse med afvikling af VM og EM 2016 opstod der tvivl om den aftalte
aflønning af holdlederen. Dette forhold udløste en ekstraordinær udgift som
OCD valgte at dække (da aftaleforholdet rettelig bør være mellem OCD og
holdlederen – ikke mellem forældre og holdlederen).
Diverse administrationsomkostninger – herunder vedligehold af opti-simulator
Forsikring af trænere under lejre/internationale mesterskaber

Årets (2016) underskud er således præget af en række ekstraordinære udgifter. Det
underliggende regnskab vurderes at være på niveau med 2015.
Ad. 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Det fremlagte budget for 2017 blev gennemgået og accepteret. Bestyrelsen påpegede, at man havde
reduceret på aktivitetsniveauet (særligt ”OCD-trænere til ranglistestævner” samt ”tilskud til Garda”),
ligesom man havde etableret en praksis med skriftlige aftaler med trænere og holdledere i forbindelse med
mesterskaber og lejre. Sammenfattende var det således bestyrelsens vurdering, at budget for 2017 ville
balancere.
Bestyrelsen noterede, at der igennem en årrække var blevet afskrevet på foreningens egenkapital. Dette er
særligt uhensigtsmæssigt, da man har behov for ca. 250.000 DKK til diverse udlæg omkring særligt VM, EM
og NM. Disse udlæg kommer typisk, inden man kender de sejlere, der er kvalificeret til at deltage. OCD’s
udlæg gør, at sejlere/familier kan undgå gebyrer i forbindelse med f.eks. late entry.
Bestyrelsen opfordrede derfor til, at kontingenterne blev hævet til 500 DKK/år for maximus-medlemmer.
Kontingenter til optimus og søskende blev foreslået hævet til 250 DKK. Den foreslåede kontingentforhøjelse

ville i generalforsamlingens øjne kunne generere øgede kontingentindtægter svarende til ca. 10.000
DKK/år. Den øgede indtægt vil kunne bruges til at genetablere den eroderede egenkapital.
Der blev stemt for forslaget. 16 fremmødte medlemmer stemte for. Ingen stemte imod.
Kontingentforhøjelsen vil derfor have effekt pr. 1. januar 2018.

Ad. 6. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til behandling. Der havde været et enkelt indlæg på FB
omkring genindførsel af de såkaldte kredse. Dette punkt blev drøftet under punkt 11. Eventuelt.

Ad. 7. Valg af formand
OCD’s formand, Karin Dahlberg-Garde, havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille som formand i
OCD. Karin vil dog gerne fortsætte sit arbejde i bestyrelsen – særligt med arbejdet omkring planlægning og
koordinering af lejre for klassens sejlere.
Lars Vesterholm-Lavesen havde inden generalforsamlingen meddelt, at han ville stille op som kandidat. Der
var ingen modkandidater, hvorfor Lars blev valgt som formand for OCD i perioden frem til næste
generalforsamling.
Den afgående formand fik til sidst stor ros for sin indsats for klassen. Desuden er den nye bestyrelse meget
glade for, at Karin fortsætter sit arbejde, således at kontinuiteten i bestyrelsen er sikret.

Ad. 8. Valg af kasserer
Pia Pedersen havde meddelt, at hun genopstillede som kasserer for OCD. Pia blev genvalgt og der blev
udtrykt meget stor tak for den store indsats!

Ad. 9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
Martin Johannesen og Niels Nielsby havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Begge skal have stor tak
for deres indsats og engagement.
Samlet skulle der således findes to nye bestyrelsesmedlemmer. Caroline Verbeek var blevet overtalt til at
stille op, og hun blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen af de fremmødte.
Der var ikke yderligere kandidater, og ingen af de fremmødte medlemmer ønskede at stille op. Bestyrelsen
fik derfor mandat til at identificere nye medlemmer og suppleanter. Bestyrelsen er aktuelt kun bestående
af forældre fra hovedstadsområdet. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at kandidater fra det øvrige Danmark
melder sig.

Ad. 10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
Der var ingen kandidater til posterne som revisorer samt revisorsuppleant.
Det blev besluttet, at den nye bestyrelse kan arbejde for, at der identificeres en egentlig revisor til
påtegning af regnskabet. Det er bestyrelsens forventning, at man kan indgå en ”sponsoraftale” med et
revisionshus mod eksponering via OCD.dk og klassens FaceBook-sider.

Ad. 11. Eventuelt
Thomas Krüger og Lars Hendriksen (via FaceBook) fremførte, at man burde genindføre de såkaldte kredse.
Kredsene ville gøre det enklere for sejlere og familier at indtræde i sporten, ligesom dette ifølge
forslagsstillerne ville øge antallet af aktive sejlere til gavn for både bredde og elite.
Der var en god snak om forslagene – uden at der dog kom nogen konklusioner. Der var enighed om, at
forslaget ikke kunne behandles tilfredsstillende på generalforsamlingen. Det blev derfor besluttet, at OCD’s
bestyrelse inviterer interesserede medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal komme med et
gennemarbejdet forslag til revidering af nuværende stævne- og udtagelsesstruktur.
Bestyrelsen bakker til fulde op om at øge antal optimistjollesejlere i Danmark. Samtidigt har bestyrelsen et
ønske om at udtagelse til, og deltagelse i, internationale mesterskaber ikke gøres unødvendigt
komplicerede og dyre.

Desuden foreslog Stig Bløcher en ny betalingsmodel for de internationale mesterskaber. En mulighed kunne
være en form for udligning. Eksempelvis at man betalte samme beløb fra år til år for deltagelse til f.eks. EM
eller VM – nogle år sparede man lidt op, andre år trak man lidt på reserverne. Der var stor forståelse for at
man arbejder videre med dette i bestyrelsen.

Til slut takkede bestyrelsen for det fine fremmøde, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

