Referat
OCD telefonmøde
16. maj 2018
Deltagere: Caroline, Jørgen, Karin og Pia
Referent: Caroline
Afbud: Kenneth og Lars

1. Opfølgning på tilskud til lejre - Karin regner på, om prisen til landslejre skal rettes
til DKK 550 og DKK 750, nu når tilskuddet er øget. Kenneth, Karin og Caroline
bliver enige om, hvad den lander på. Det afklares via mail i næste uge.
2. Klubber til lejre - Kenneth, Karin og Caroline samler, får overblik og går videre
med det - Caroline danner et overblik og kontakter Kenneth og Karin.
3. Mesterskabsplatter - Karin bestiller
4. Rangliste Århus - OCD har kontaktet Århus sejlklub sammen med Fåborg sejlklub
og gjort en stor indsats for, at B- og C-banen bliver en realitet. Det er desværre ikke
lykkedes, hvilket er utilfredsstillende. Det er noget, som vi er opmærksomme på til
næste år.
5. Sejlads tider i Kerteminde - Vi konstaterer, at Dansk Sejlunion har besluttet, at
den sidste sejlads søndag den 20.maj har en seneste start kl.16. Dette går imod
OCD’s anbefalinger.
6. Andre præmier som supplement - Pia undersøger pris og leveringstid på
armbånd med opti-vedhæng, hvorefter bestyrelsen informeres og tager stilling til,
om der skal bestilles til udtagne sejlere m.fl.
7. Veste - Lars laver en bestilling på Danmarks-veste.
8. Klasserepræsentant på vandet til ranglister- det har været et godt forsøg i
Rungsted, hvor en repræsentant fra OCD har været på vandet og støttet op
omkring og var sparringspartner for banelederen. Det er en ordning, som OCD i
samarbejde med Dansk Sejlunion fremover gennemfører til ranglisterne. Praktisk
betyder det, at det er et bestyrelsesmedlem fra OCD, der er i en RIB på banen.
9. Lars og Jørgen står for præmie overrækkelsen. Der foreslås offentliggørelse af
ranglisten undervejs.
10. Næste møde - Caroline sender en Doodle på datoer for strategimøde i august.
Derefter lægger vi en ny række møder til efteråret.

