Kære forældre til OCD-medlem 2019,
Som varslet tidligere via Facebook afholdes ordinær generalforsamling i Optimist Class Denmark (OCD) i
forbindelse med Dansk Sejlunion Ungdoms DM 2019 i Horsens.
Tidspunkt: Lørdag den 14. september 2019. Mødet starter en time efter sidste A-optimistjolle har afsluttet
sin sejlads. At det er A-banen som er tidspunktstyrende skyldes at de som oftest er færdig efter B & C
banen, og at B & C banen ligger tættere på havnen.
Sted: Learmark lokaler beliggende lige bagved kajakklubben, ca. 75 meter fra slæbestedet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning for 2018/2019
4. Årsregnskab 2018
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Ifølge OCD’s vedtægter §7 skal der vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer
afstemningsmåden.

Ad. 2. Valg af referent
Ifølge OCD’s vedtægter §7 skal der udarbejdes protokol/referat fra generalforsamlingen. Protokol/referat
godkendes af dirigent til offentliggørelse senest 4 uger efter generalforsamlingen. Der skal derfor udpeges
en referent. Send gerne besked pr retur mail, såfremt du ønsker at agere dirigent til generalforsamlingen.

Ad. 4. Årsregnskab 2018
Det behørigt påtegnede regnskab vil blive gennemgået på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes
§10. Det vil være muligt at stille spørgsmål til regnskabet.

Ad. 6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har modtaget et forslag til behandling på årets generalforsamling:
Forslagsstiller: Anders Liebst, Solrød Strand Sejlklub
”FORSLAG FREMSAT PÅ GENERALFORSAMLING September 2019:

Resume: Forslaget går ud på at oprykning fra B til A sker efter 4 pinde i stedet for som i dag 3 pinde.
Motiv: Forslaget har primært til formål at skabe et større B-felt, ved at lade sejlerne være B-sejlere lidt
længere. B-klassen er traditionelt et ”gennemtræksfelt” med stor udskiftning. B-feltet er som regel det
mindste felt, med relativt få deltagere. En bedre, mere ligelig fordeling vil gavne stævneafviklingen. En pind
mere, og dermed mere tid vil ligeledes ruste B-sejlerne en tand mere til A-feltet. Groft sagt, øge kravet til Bsejleren, og derved forsinke oprykningen til A-feltet. Ofte ses sejlere ”katapulteret” ud af B-rækken, selvom
de reelt ville have haft bedre af at modne lidt mere. Det er naturligvis stadig muligt at rykke til A på eget
initiativ (med færre eller helt uden pinde).
Relevante diskussioner:
Skulle det måske være endnu flere pinde?
Kunne andre kriterier være relevante? Det kunne være tre podiepladser eller 3 pinde i bedste fjerdedel (i
stedet for som i dag; bedste tredjedel).
Forslagsstiller: Anders Liebst, Solrød Strand / Far til Emil Liebst DEN8543, B-sejler med 1 pind, men
(formodentlig) A-sejler efter denne sæson.
______________________________________________________
Konkret ændres tekstpassagen til:
Oprykning fra B- til A-sejler:
En sejler bliver straks A-sejler, når han/hun som B-sejler har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets
(Se punkt 5) deltagere fire gange. Efter fire ”pinde” rykker-sejleren op som A-sejler.
Hvis sejleren efter de fire pinde ikke mener sig klar til at rykke op som A sejler kan sejleren fortsat deltage i
stævner som B sejler, men UDENFOR præmierækken og UDENFOR resultatlisten.
Sejleren SKAL ved tilmeldingen gøre opmærksom på, at de 4 pinde er opnået. I Stævnet vil sejleren enten
blive noteret for ”DNC” i alle sejladser, eller helt blive fjernet fra resultatlisten.
Fuldt formuleret dokument herunder:

Landsdækkende definitioner for A-, B- og C-optimister
September 2019. Gældende per dags dato (eller hvad generalforsamlingen måtte vedtage)
Følgende oprykningsregler er gældende for åbne stævner der arrangeres af sejlklubber i Dansk Sejlunion,
hvor der sejles i gruppeinddeling for A-, B- og C-optimister.
Ved stævner med færre end 3 sejladser tildeles der ikke pinde efter oprykningsreglerne, men regelsættet er
i øvrigt gældende.
Der kan IKKE dispenseres for oprykningsreglerne.
1. Formål
At bevare optimistsejlerens interesse for sejlsporten ved at give ham / hende konkurrencemuligheder i
forhold til kunnen og viden.
2. Definitioner
C-sejlere:

En ny optimistsejler er C-sejler indtil sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler
Eller
Indtil C-sejleren jf. følgende rykker op som B-sejler.
Oprykning fra C- til B-sejler:
En C-sejler bliver straks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets (Se punkt
5.) deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.
Hvis sejleren efter de tre pinde ikke mener sig klar til at rykke op som B sejler, kan sejleren fortsat deltage i
stævner som C sejler, men UDENFOR præmierækken og UDENFOR resultatlisten.
Sejleren SKAL ved tilmeldingen gøre opmærksom på, at de 3 pinde er opnået. I Stævnet vil sejleren enten
blive noteret for ”DNC” i alle sejladser, eller helt blive fjernet fra resultatlisten.
Eks. i et stævne deltager 9 C optimister. De 3 har allerede fået 3 pinde, men deltager alligevel.
De noteres ”DNC” i alle sejladser, og der tildeles derfor kun 2 pinde i stævnet.
Sejleren kan også oprykke fra C- til B-sejler, hvis sejleren mener sig kvalificeret til at blive Bsejler.
Efter deltagelse i første stævne som B-sejler, skal man fortsætte som B-sejler.
B-sejlere:
En B-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er C-sejler, og som ikke tidligere har været Asejler.
Oprykning fra B- til A-sejler:
En sejler bliver straks A-sejler, når han/hun som B-sejler har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets
(Se punkt 5) deltagere fire gange. Efter fire ”pinde” rykker-sejleren op som A-sejler.
Hvis sejleren efter de fire pinde ikke mener sig klar til at rykke op som A sejler kan sejleren fortsat deltage i
stævner som B sejler, men UDENFOR præmierækken og UDENFOR resultatlisten.
Sejleren SKAL ved tilmeldingen gøre opmærksom på, at de 4 pinde er opnået. I Stævnet vil sejleren enten
blive noteret for ”DNC” i alle sejladser, eller helt blive fjernet fra resultatlisten.
Sejleren kan også oprykke fra B- til A-sejler, hvis sejleren mener sig kvalificeret til at blive A- sejler.
Efter deltagelse i første stævne som A-sejler, skal man fortsætte som A-sejler.
A-sejlere:
En A-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er B-sejler.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens behandling.
Bestyrelsen har ikke modtaget yderligere forslag.
Ad. 7. Valg af formand
Lars Vesterholm-Lavesen, Kongelig Dansk Yachtklub er på valg og ønsker ikke genvalg.

Ad. 8. Valg af kasserer

På generalforsamlingen 2018 blev der ikke valgt en kasserer. Det blev derfor besluttet at opgaver forbundet
med OCD regnskaber, betaling af regninger etc. skulle varetages af en ekstern bogholder. Bestyrelsen har
sikret funktionsadskilles således at formanden har endelig godkendt betalingerne.
Der indstilles til generalforsamlingen at denne vælger en kasserer for den næste periode.

Ad. 9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
Jørgen Krogh, Hellerup Sejlklub er på valg og ønsker ikke genvalg
Caroline Verbeek-Garde, Sletten Badeklub er på valg og ønsker ikke genvalg
Kenneth Bøggild, Vallensbæk Sejlklub er på valg men ønsker ikke genvalg
Suppleanter:
Vakant
Vakant
Ifølge OCD's vedtægter §9 vælges OCD's bestyrelse for et år ad gangen. Der skal vælges en formand, en
kasserer, mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsen har siden opslag den 28. juni 2019 modtaget to kandidater til bestyrelsen:
Martin Aamann Jessen, Egå Sejlklub
Andrea Maier, Skærbæk Sejlklub
Der skal derfor som minimum vælges en ny formand, en kasserer, to nye bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter.
Send gerne besked pr retur mail, såfremt du ønsker at høre nærmere om opgaven, eller stille op til
posten som bestyrelsesmedlem. Til bestyrelsen@ocd.dk
Ad. 10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
Ifølge OCD's vedtægter §10 vælges to kritiske revisorer samt en revisorsuppleant.
På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at denne opgave gik på tur mellem de aktive Optimistjolle
klubber. I det afsluttede år har Sletten Sejlklub taget opgaven. Derfor opfordres det til at en at klubberne
fra Jylland/Fyn tager opgaven indtil næste generalforsamling.
Stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet for indeværende år er registreret på OCD’s
konto i Danske Bank 1551-0006582018 inden generalforsamling.

Vel mødt!
Bestyrelsen

