
Referat fra Generalforsamling i OCDK d. 11.9.21 
 

1. Valg af dirigent – Tomas Krüger Andersen 
2. Valg af referent – Sigrid Futtrup Havemann 
3. Formandens beretning for 2020/21 

Formanden fremlagde sin årsberetning, og det vigtigste for næste år er følgende: 
Vi har fastholdt Rene Abner som træner, og han er også ansat i 21/22. 
Rainer Wolff afsluttede sin årsberetning med at takke af som formand i OCDK. 
Vi Takker Rainer Wolff for hans Store indsats, som formand i OCDK.  

4. Årsregnskab 2020. 
Kaare Hedegaard fremlagde det endelige regnskab for året. 
Regnskabet blev godkendt. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter 
Vi kører videre med samme kontingent. 
Vi vil også gerne bruge nogle penge på træningslejre fremadrettet. 

6. Indkomne forslag 
Claus Hastrup havde indsendt et forslag om, at når man udtages til VM, så indvilliger man også i at 
sejle holdsejlads til VM.  
Det blev også diskuteret, hvordan holdene fremover til både NM og EM skal udtages. Det vil blive 
diskuteret videre i OCDK. 
Der var afstemning om, hvorvidt bestyrelsen får mandat til at udarbejde et tillæg ang. Hold VM. 
Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen vil indskrive et notat i statutterne for deltagelse ved 
Hold VM / VM.  

7. Valg af formand 
Kaare Hedegaard (Fredericia Sejlklub) – valgt som formand 

8. Valg af kasserer 
Sigrid Futtrup Havemann (Vejle og Fredericia Sejlklub) – valgt som kasserer 

9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter 
Christian Bak (Skive Sejlklub) – valgt til bestyrelsen 
Andreas Stahl (Vedbæk og Skovshoved Sejlklub) – valgt til bestyrelsen 
Karsten Olesen (Egaa Sejlklub) – valgt til bestyrelsen 
Tina Lindekilde (Faaborg Sejlklub) – valgt til 1.suppleant  
Peter Frank (Fredericia Sejlklub) – valgt til 2.suppleant 

10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant 
Mathias Fisker – genvalgt til revisor 

11. Eventuelt 
Gode råd og overvejelser fra forældre: 

• Fokus på, at vi også skal have en bredde – så vi sammen kan bygge op. Arbejdet ligger i 
klubberne. 

• Overvej, om det skal være et krav, at NM, EM og VM-sejlere tager med på træningslejre. 

• Det er en dyr sport, så vi skal også i klubberne gøre det muligt at få alle med. 

• Vi skal også huske at få trænere med. I flere klubber er det svært at få trænere. 
OCDK vil arbejde videre med de gode råd. 


