Referat fra: Generalforsamling i Opti Class Denmark (OCD) i forbindelse med Dansk
Sejlunion Ungdoms DM 2022 i Lemvig
Tidspunkt: lørdag den 10. september 2022 kl. 17:00
Mødested: Lemvig Roklub, Strandvejen 24, 7620 Lemvig
Antal: 24 personer til stede (28 stemmer).
1. Valg af dirigent
Tomas Krüger (Hellerup Sejlklub) valgt som dirigent.
Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2. Valg af referent
Sigrid Havemann valgt som referent.
3. Formandens beretning for 2021/22
Se bilag 1 nedenfor.
4. Årsregnskab 2021
Mathias Fisker (revisor) fremlagde årsregnskabet, der blev godkendt.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Budgettet vil se ud som tidligere års budget. Det er ikke meningen, at foreningen skal give
overskud. Derimod er det bestyrelsens klare holdning, at pengene skal bruges på foreningens
medlemmer ved fx at give tilskud til træningslejre mm.
Det blev vedtaget, at kontingentet skal være uændret, dvs. 500 kr. pr. sejler, halv pris for
søskende.
6. Indkomne forslag
Forslag 1:
Jacob Palm havde indsendt et forslag om, at der ikke kommer udlændinge med til
udtagelsesstævnerne, og at der mindst skal være 130 sejlere, før der inddeles i fleets.
Forslaget blev diskuteret, og bestyrelsen vil tage det med i de videre overvejelser.
Forslag 2 - Vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslog et par vedtægtsændringer for at lette nogle bureaukratiske ting.
1) Når man melder sig ind i OCD, så accepterer man samtidigt, at vi må lægge sejl nr. og
fornavn på Opti Class Denmarks hjemmeside
2) Ændring i pkt 6 til ”tidligst 4 uger før, senest to uger før”
3) Indkaldelse til Generalforsamlingen via foreningens FB-side samt på Opti Class Denmarks
hjemmeside
4) Indkomne forslag ændres fra 3 uger til senest 10 dage før generalforsamlingen
5) Regnskabet overgives til Revision senest 2 uger før

Alle tilstedeværende medlemmer stemte for bestyrelsens vedtægtsændringer, så
vedtægtsændringerne er hermed godkendt, da der til generalforsamlingen var 28 stemmer,
hvilket er mere end 1/3 af OCDs stemmer.
7. Valg af formand
Kåre Hedegaard (Fredericia Sejlklub) blev genvalgt som formand.
8. Valg af kasserer
Sigrid Futtrup Havemann blev genvalgt som kasserer.
9. Valg af øvrig bestyrelse samt 2 suppleanter
Karsten Olesen genvalgt (Horsens Sejlklub)
Andreas Stahl genvalgt (Vedbæk Sejlklub)
Christian Bak genvalgt (Egå Sejlklub)
De to suppleanter blev:
Nikolaj Lund Østergaard (Horsens Sejlklub)
Christian Blæsbjerg (Horsens Sejlklub)
10. Valg af 1 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
Mathias Fisker (Hellerup Sejlklub) blev genvalgt som revisor.
De to revisorsuppleanter blev:
Camilla Hedegaard (Fredericia Sejlklub) og Henrik Svensson (Horsens Sejlklub)
11. Eventuelt
• Fra Kerteminde har de en bøn om, at Optiklassen stiller med bemandede RIBs til de store
stævner fx DM, Harboe Cup og Sail Extreme. Klubberne kan ikke selv stille med så mange
RIBs og hjælpere. Så hvis de ikke får hjælp, så vil de store stævner forsvinde.
Karsten foreslår, at man kan få sejlerens gebyr tilbagebetalt, hvis man hjælper i en
weekend.
OCD tager emnet op i bestyrelsen.
•

Forslag om, at vi skal have et større B-felt. Forslaget til, hvordan det kan gøres, vil blive
taget op i OCD.

•

Forslag om opdatering af hjemmesiden: Stefan Sigsgaard er allerede sat på sagen.

•

Horsens tilbød sig som vært for Next Level til foråret.

•

Vi afsluttede mødet med en snak om bestyrelsens ide til en ny trænerstruktur. Der var bred
enighed om, at det vil være givende for Opti Class Denmark at opbygge en bred base af
trænere, hvor vi kan rekruttere til nationale lejre samt til internationale opgaver.
14.9.2022/Sigrid Havemann

Bilag 1:

Formandens beretning 2022
2022 har på mange måder været et mere normalt år end 2021. Det har på ingen måde kunne
sammenlignes med 2021 – hvis vi tænker på covid-19, og heldigvis for det!
Det har betydet at vi fortsat er på vej tilbage mod det vi kender fra tidligere – uden restriktioner
og hensyn, og vi håber det varer ved.
2022 har været et godt år.
Mange har været ude og sejle rundt i verden, og Danmark har været flot repræsenteret ved rigtig
mange stævner, og med flotte resultater. Dette gælder også ved både VM, EM og NM.
Stor ros til både sejlere og forældre for flot opbakning, og repræsentation både i Danmark og i
hele verden.
Ligeledes har Sønderborg flot huset EM i Sønderborg i år, hvor vi også takker for det store
engagement og opbakning, og ligeledes den store opbakning fra de mange frivillige.
Vi har i år forsøgt at lave nogle visioner i bestyrelsen, for OCD.
Disse ligger tilgængelige på nettet i forbindelse med vi har slået trænerstillingerne op.

Visionen for OCD er ikke færdig, da vi ønsker at videreudvikle vores visioner, sammen med det
nye trænerteam.
Som noget nyt, har vi overvejet at der skal mere fokus på Hold sejlads, i 2023, da vi kan fornemme
at der er et øget ønske og fokus på denne del af optimistsejladsen, både i Dnmark, men også i
europa.
Nogle af de vigtige datoer for næste år er allerede meldt ud. Vi ved at mange er ved at arrangere
lejre, og håber der kommer mange datoer ind for alle sejlere i optimistklassen.
Allerede nu ved vi der er arrangeret nogle lejre som afholdes i efteråret
- Pigelejr Vedbæk 7-9 oktober
- Oure uge 41/42
Nogle vigtige datoer, som også er lagt tilgængelige på nettet for 2023
UDTAGELSESSTÆVNER FORÅR 2023
1) 22.-23. april 2023 (Sjælland)
2) 29.-30. april 2023 (Skive)
De to udtagelsesstævner bliver afholdt i april, da vi skal have navnene på VM-sejlerne inden
maj, da VM allerede ligger i juni måned.
VM i Spanien 11-21. juni 2023
EM i Grækenland 15-22. juli 2023
NM i Letland (præcis dato ikke givet endnu)
Desuden afholdes der HOLD-træningslejr for de udtagende hold d. 13.+14. maj 2023
Vi mangler en sjællandsk klub til afholdelse af det ene udtagelsesstævne, så hvis der er en
klub, der er interesseret i at afholde stævnet, så skriv til Opti Class Denmark

Jeg vil gerne sige tak for et super godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, jeg synes, vi har
haft mange gode og spændende dialoger gennem året. Vi har ikke altid været enige, men det
synes jeg bestemt heller ikke, vi behøver at være, det er netop dialogen, der skaber udvikling.
Derfor har jeg en lille tak til jer alle incl. Tomas for at være dirigent!

