Bestyrelsesmøde Dansk Finnjolle Klub (DFA) 30. okt 2014
Dragør 30-10-2014

1. Evaluering af sæsonen 2014, herunder antal stævner, udviklingen i klassen etc.
Bestyrelsen tog udgangspunkt i tilbagemeldingen fra 2014 AGM – mange stævner i forårssæsonen.
Kombinationsstævnerne (eksempelvis Torm Vallensbæk Grand Prix ) er der en generelt en positiv holdning
til.
Vi kan som klub bakke op med et færdigt sæt sejladsbestemmelser og en opdatering af vores
stævnemanual. Stævnemanualen forklarer vores forventninger og så den arrangerende klub har en
checkliste de kan gå frem efter.
Der var 6 stævner på kalenderen i foråret (Dragør, Kastrup, Rungsted x 2, Vallensbæk, Masters).

2. Sæson 2015, stævnekalender, DM etc.
Næste års forårssæson kunne se ud som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kastrup
Rungsted (Torm)
Dragør
Vallensbæk (Torm)
(Masters)
DM
Århus
Flæskecup / Vallensbæk
Open DM – Revance

DM 2015, 6-8 August: Sted for afholdelse endnu ikke fastlagt, men der er flere muligheder i spil. Info følger
i løbet af november.
Ranglisten: Vi vil arbejde på et system der muliggør en hurtigere opdatering af ranglisten.
Aktionspunkt:
Kenneth kontakter OK-klubben for at undersøge om vi kan få adgang til deres applikation til rangliste.
Bestyrelsen finder det særdeles positivt, at der er kommet en hurtig yngre top der sejler rigtig stærkt.
Aktivering af ”døde” både: Hvordan aktiverer vi de ”døde” både? Kan vi få dem der har bådene til at
komme i gang med at sejle igen alternativt få dem solgt til nogle aktive sejlere – dvs. vi får flere bådene på
vandet.
Aktionspunkt:
Michael kontakter Ole Krongaard med henblik på at aktivere de døde joller.

3. Sejlprojekt – vinteren 2015
Der afholdes en sejltest-weekend i Vallensbæk i februar 2015, hvor North Sails kommer med et nyt sejl, der
er udviklet til ikke helt så atletiske sejlere, dvs. et sejl der passer med til masters-segmentet.
Nærmere info følger.
Aktionspunkt: Projektet køres af Kenneth Bøggild og Lars Juul.

4. Sponsorprojekt
En del af den gode historie/vare vi har at byde ind med er:
•
•
•

Vi har sikret en OL-plads, vi ved bare ikke hvem
Vi har VM på hjemmebane (Århus)
Det er et interessant aspekt, at man træner med sine konkurrenter for at blive god

Aktionspunkt:
Vi vil forsøge at aktivere en projektgruppe til ovenstående med Michael Staal som tovholder.

5. Stævnemanual
Stævnemanualen opdateres.
Aktionspunkt: Projektet køres af Christian Qvist med hjælp fra Kenneth Bøggild. Resultatet gennemlæses af
Michael Staal og Thomas Mørup.

6. Vintertræning
Vintertræningen starter op med Flæske Cup, 8. november 2014.

7. Masters VM 2015, 2016 og 2017
Masters VM 2015 Grækenland – yderligere information på www
Transport af jolle til Masters VM i Grækenland 2015 kan arrangeres for EUR 1.000 pr. vej med en speditør.
Transportantallet skal være 3, 6 eller 9 joller.

Masters VM 2016 Torbole
16 timer i egen bil.

Masters VM 2017 Barbados – yderligere information på www
–

8. Hvordan står det til med/for vores medlemmer (AGM 2014)
Vi valgte at forhøje kontingentet for at få sendt Finnfare direkte hjem til vores medlemmer.

Vi vil prøve at lave et nyhedsbrev vi ”skubber” ud til folk som direct e-mail – medlemmerne skal melde
sig til på hjemmesiden.

9. Økonomi
Vi har fået flyttet vores bankkonto og i overensstemmelse har Kenneth Bøggild og Thomas Mørup i deres
funktion som henholdsvis formand og kasserer.
Vi opretter en konto mere til stævnebetalinger. DTilmeld kan eventuelt dermed udfases.
Kenneth Bøggild bragte i forslag at man kunne tilmelde sig hele sæsonen på én gang med en lille bonus.
Det blev besluttet at vi fortsat tilmelder os pr. stævner.

10. Finnjullefrokost 2014
Bestyrelsen indstiller til Dragørmafiaen at vi i vanen tro holder arrangementet i Dragør Sejlklub. Et forslag til
dato er lørdag den 13. december.

