Referat
OCD bestyrelsesmøde
7. november 2017
Deltagere: Lars Vesterholm-Lavesen, Karin Dahlberg-Garde, Pia Pedersen,
Kenneth Bøggild, Jørgen Krogh (via FaceTime), Caroline Verbeek (referent).
1. Introrunde
2. Danske Bank og Mobilepay
Danske Bank:
Alle i bestyrelsen skriver under på Danske Bank bestyrelsesoversigt, hvorefter
aftalen med Danske Bank kan opdateres.
Mobilepay kræver som erhvervskunde ikke en mobiltelefon.
OCD har fået et 5 cifret nr.: 62181. Mathias er blevet bedt om at tilføje det på
hjemmesiden.
3. Forsikring
Jørgen undersøger ved at spørge blandt forældrene, om der er brug for en
bestyrelsesansvarsforsikring og en trænerforsikring.
Der vil muligvis være behov for en trænerforsikring ved mesterskaberne (NM,EM
og VM) og Oure Camp.
4. Status træningslejre
OCD har faciliteret de lejre som ønsket.
Drøftelse af krav om overnatning - også af hensyn til det sociale
Der lægges op til, at de arrangerende klubber arrangerer mulighed for
overnatning.
Hvis overnatning er en udfordring, bedes man kontakte arrangerende klub.
Formulering i koncepterne bliver tilpasset landslejr, sommerlejr, A,B og C lejr af
Karin, Kenneth og Caroline.
Lejre 2018
Der forventes at blive faciliteret 4 landslejre, 4 B-C lejre samt en sommerlejr.
Lejrudvalget kigger på datoer, som fastlægges til telefonisk bestyrelsesmøde i
december måned. Lejrudvalg kontakter de klubber, der har budt ind vedrørende
dato.
Kenneth, Karin og Caroline arbejder videre med konceptbeskrivelserne fra Karin,
så de kan drøftes og vedtages ved næste fysiske bestyrelsesmøde.
5. Indgravering
Der har ikke været en klar formuleret regel. På baggrund af henvendelse fra en
forælder til et medlem har bestyrelsen besluttet, at udgifterne til gravering er for
egen regning.

6. Arbejdsprogram
- Statutter
Jørgen og Kenneth arbejder videre med det og kontakter forældre samt personer
i DS, jury og/eller baneledelsen, som har lyst til at være med i en arbejdsgruppe.
På det fysiske bestyrelsesmøde i januar kommer der en opdatering på opgaven.
Planen er, at det til bestyrelsesmøde i marts måned bliver endelig godkendt.
- Kalender 2018
Lige nu er 5 Grand Prix stævner planlagt af Dansk Sejlunion (DS). Bestyrelsen
har besluttet, at alle DS Grand Prix-stævner i 2018 vil fungere som
ranglistestævner for optimisterne. Dvs. at datoer for forårets 3 ranglistestævner,
samt dato´er for efterårets ranglistestævner nu ligger fast.
Så snart vi kender datoér for DS JDM, bliver det tilføjet som det tredie af
efterårets ranglistestævner.
Optimisternes ranglistestævner 2018:
1. forårsranglistestævne: 5-6/5 i Rungsted
2. forårsranglistestævne: 19-20(21)/5 i Kerteminde
3. forårsranglistestævne: 2-3/6 i Århus
1. efterårsranglistestævne: 25-26/8 i Kolding
2. efterårsranglistestævne: Afholdes under JDM ( dato og sted kommer )
3. efterårsranglistestævne: 29-30/9 i Skælskør
Bestyrelsen bestræber sig på, at kalender offentliggøres inden 31.december
2017.
- Mesterskabsplanlægning
Lars har sat det i gang og kontaktet forældre i forbindelse med planlægning.
Følgende har tilkendegivet at tage ansvar:
EM- Kristian Bredtoft
VM-Søren Ebdrup
NM- ledig
Mesterskabsoplæg vil blive offentliggjort på OCDs hjemmeside, inden
ranglisterne starter.
NM i Sverige melder tilbage den 18.november, hvordan og hvorledes man gør i
forhold til en eventuel aldersbegrænsning.
Veste:
Christian Melchior og Kristian Bredtoft har været i dialog med BALTIC om veste
med Danmark på ryggen og et dansk flag på. Der kommer velcro på forsiden,
som der kan sættes et navneskilt på. Prisen på denne vest er 275 kr.

Bestyrelsen godkender, at det er denne vest, vi går videre med. Lars kontakter
Christian og Kristian og arbejder videre på, at der kommer en to årig aftale samt,
at BALTIC kan være lagerførende.
- Trænerudvikling
Drøftes på telefonmøde i december
- Kommunikationsplan
Bestyrelsen beslutter at gå videre med Kenneths fremlagte kommunikationsplan.
Kenneth vil være tovholder samtidig med, at alle i bestyrelsen sørger for at være
ansvarlig for de tildelte opgaveområder.
Kenneth tjekker op på hjemmesiden i forhold til de ting, den skal kunne.
- Sejladsinitiativer
Drøftes på telefonmøde i december
- Initiativer med DS
Drøftes på telefonmøde i december
- Opsamling af historik
Drøftes på telefonmøde i december
7. Nye mødedatoer
Caroline sender en doodle ud omkring:
- Fysisk møde i januar og marts måned.
- Telefonisk møde på en hverdagsaften i december, februar og april.
Generelforsamlingsdato bestræbes fremadrettet af blive afholdt i forbindelse med
DM i efteråret - formentlig en lørdag i september fra kl.17 til 19.

