OCDK generalforsamling 2019, referat:
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
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9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
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11. Eventuelt
1. Valg af dirigent:
Rainer Wolff blev foreslået, og valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og derved lovlig iht. vedtægterne, og
derfor beslutningsdygtig.

2. Valg af referent.
Kenneth Bøggild blev foreslået, og valgt

3. Bestyrelsens beretning for 2018/19
Bestyrelsen har sikret driften i OCD, med fokus på afvikling af stævner, udtagelse til mesterskaber, afvikling
af lejre og opdatering af rangliste.
Bestyrelsens har ligeledes sikret kommunikationen mellem OCD-bestyrelse, klubberne og OCD-medlemmer
via Facebook og hjemmeside.
Udover de store mesterskaber har der også været arbejdet med udtagelse og deltagelse i andre
internationale mesterskaber.
Bestyrelsen besluttede, som oplyst på senest generalforsamling at udlicitere regnskabshåndteringen til en
ekstern bogholder, som mod betaling foretager den daglige bogføring. Ved dette har OCD bestyrelse også
sikre en opdeling i regnskabshåndteringen, så at den følger god regnskabspraksis.
Bestyrelsen konstater med glæde at klassen er i vækst, der er flere som deltager i ranglistestævnerne, samt
tilslutning til de mindre reginelle stævner er også i positiv vækst.
Spørgsmål til beretningen:
Andrea Floyd, Skærbæk Bådklub:
Hvad er det som bestyrelse ikke har nået i sin bestyrelsesperiode?

Bestyrelsen:
Bestyrelsen havde ambition om at sikre en større bredde i klassen, samt sikre det svære skift til andre
klasser. Det er bestyrelsens vurdering at dette arbejde er igangsat, men ikke tilendebragt.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Årsregnskab 2018
Kenneth Bøggild gennemgik OCD regnskab for 2018. Årsrapporten 2018 har et overskud på kr. 36.498, mod
et budgetteret overskud på DKK 39.000,00.
Indtægter:
Der er positive afvigelser vedrørende kontingenter på plus DKK 8.500,00 Tilskud fra DS er lidt mindre end
budgetteret.
Bestyrelsen foreslår overskuddet overført til OCD egenkapital.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet 2018, samt bestyrelsens forslag til overskudsdisponering,
hvorved at OCD-egenkapital efter overførsel af resultat 2018 er på DKK 253.878,00

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Kenneth Bøggild fremlagde budget 2019. Budget 2019 følger på de væsentlige hovedposter budget fra de
foregående år.
Bestyrelsen budgetterer med et overskud på 31.000.
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til budget 2019, og tog orienteringen til efterretning.
Kontingenter:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingenter for den kommende periode 2020.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

6. Behandling af forslag.
Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Anders Liebst, Solrød Strand Sejlklub. Forslaget var vedrørende
ændring af den tvungne oprykning mellem rækker fra tre til fire pinde.
Anders motiverede kort sit forslag.
Kommentar:
Man kan i dag fortsat sejle som B sejler efter 3 pinde, dog kan man ikke få præmier.
Vi skal være obs. på at A sejler feltet ikke bliver for lille, og at f. eks deltagelse i NM sikres.
Man skal sikre at sejlerne er modne til at kunne deltage i A rækken., inden man tvangsoprykker en sejler.

Generalforsamling anbefaler bestyrelsen at finde en løsning så optimistjollesejlerne er bedre forberedt og
sejler uddannet, når de rykker op i A-feltet.
Der opstod tvivl om hvorvidt at generalforsamlingen kan stemme om forslaget, da den aktuelle regel om de
tre pinde var besluttet iblandt sejlklubberne, og ikke på OCD-generalforsamling.
Dirigenten bragte derfor til afstemning om generalforsamlingen ønskede at stemme om forslaget, vel
vidende at det givetvis skal ratificeres i gruppen af klubber.
For at der skal stemmes om forslaget: 9 stemmer
I mod: 0
Hverken for eller i mod: 3
Herefter blev der stemt om selve forslaget:
Resultat:
For at ændre de nuværende oprykningsregler: 6
Imod: 0
Hverken for eller imod: 6
Forslaget ikke vedtaget.
Generalforsamling anbefaler bestyrelsen at finde en løsning så at optimistjollesejlerne en bedre forberedt
til næste række, ikke mindst sikre et generelt højere niveau for de nye A optimistsejlere, så f. eks afstanden
mellem top og bud bliver mindre.

7. Valg til formand.
Inden behandling af dagsordenens punkterne 7, 8, 9 præsenterede de fem kandidater sig for
generalforsamlingen.
Anders Liebst: Er aktiv i Solrød Strand sejlklub. Er far til to aktive optimistjollesejlere.
Kaare Hedegaard: Far til 4. Er medlem af Fredericia Sejlklub
Andrea Floyd: Er mor til en aktiv sejler. Har være medlem af flere sejlklubber. Er under uddannelse til
baneleder og hjælper til rigtig mange stævner. Fokus er at få flere sejlere på vandet.
Rainer Wolff: Ønsker at give tilbage til fællesskabet. Vil gerne dele af erfaring, og skabe øget kammeratskab
og sikre at sejlsporten er en fed sport. Fokus er øget samarbejde på tværs af klubber, OCD og DS.
Martin Aamann Jessen: Har været aktiv jollesejler, og er i dag træner i Egå. Vil gerne arbejde for øget dialog
mellem sejlerne og OCD-bestyrelsen.
Valg til formand.
Lars V. Lavesen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Rainer Wolff, KDY/Hellerup stillede på mødet op som kandidat til formandsposten. Der var ingen
modkandidater. Rainer Wolff blev valgt.

Punkt 8: Valg af kasserer:
Der var ingen kandidater til kasserer posten. Formanden bad generalforsamlingen om mandat til at
videreføre den regnskabspraktik som generalforsamlingen blev præsenteret for i 2018, hvor den daglige
bogføring varetages af en ekstern bogholder.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at fortsætte denne praksis.
9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
På valg var:
Jørgen Krogh, Hellerup Sejlklub, genopstillede ikke
Caroline Verbeek-Garde, Sletten Badeklub, genopstillede ikke
Kenneth Bøggild, Vallensbæk Sejlklub, genopstillede ikke.
Til bestyrelsen stillede Andrea Floyd, Kaare Hedegaard & Martin Aamann Jessen. Da Martin Aamann Jessen
ikke var valgbar, blev de to øvrige kandidater valgt til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleant stillede Ander Liebst op, og blev valgt uden modkandidater.

10. Valg af revisor
På generalforsamlingen 2018 blev det foreslået at revisor opgaven deles mellem de aktive sejlklubber, så at
én sejlklub har opgaven for et år, hvorefter at opgaven går til en ny sejlklub.
Generalforsamlingen var enig i at ville videreføre denne praksis.
Fredericia Sejlklub, ved Kaare Hedegaard meldte sig som revisor for den kommende periode. Fredericia
sejlklub blev valgt.

11. Eventuelt:
Ingen emner til eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl 19.45 – tak for fremmøde!
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