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 Til Deltagerne: 

Bo Garny (BG) 

Niels Flandrup (NF) 

Arvid Andersen (AA) 

Kay Nylander (KN)  

Henrik Blomdahl (HB) 

Fraværende 

Ingen. 

   

1. Regnskabssituationen BG 

 Regnskab 01/10-2014 - 30/09-2015 

119 betalende og et frit medlemskab for lånebåden fra HAS. 

To har meldt sig ud. To dårlige betalere i Sundby. 

Budgettet er lagt på grundlag af 130 medlemmer. Det må vi 

konstatere. 

Medvind Jakkalas har sendt en rykker på efterårsnummeret 

og en regning som skulle have været til IF-klubben i 

Norge. Vi har derfor betalt ca. 400 kr. for meget, og har 

et lille plus i forhold til budgettet. 

Der har været diskussion om teltlejen for spiseteltet ved 

DM. 

Regnskab på teltleje fra DM i Nivå er i flg. L23 at 2.250 

kr. skal betales af de to specialklubber. 

Teltleje er holdt ude af regnskabet indtil videre. 

32.500 i aktiver, men deraf skal der betales for noget 

grej til lånebåden, men der mangler en faktura. Alt i alt 

ser det ud til, at vi vil ende med tæt på budgettet. 

 

   

2. Artikler til Medvind (deadline ca. 20 okt.) Alle 

 Magnus fra Vordingborg vil gerne lave en artikel om 

restaureringen af hans båd Ask Yggdrasil. 

 

 BIBS tur til Vitte.  

 DM artiklen inklusiv info om DM 2015 (BG)  

 De første 5 nye IF’ere.(Grønlund)?  

 GF (spisning kun 2 som deltager i GF) og vinter 

arrangement. 

 

   

3. DM 2015 Alle 

 Evaluering. Skal der justeres i bestemmelserne til 

fremtidige DM’er. Antal dage, sejladslængde, reservedag. 

Husk at kommunikere tydeligt om hvornår sponsorpræmier 

deles ud. Bør være inden festmiddagen. Vi bør som minimum 

have kontrol af forsikring og listerne, som viser de sejl 

deltagerne har meddelt, at de bruger. 

Stikprøvekontrol skal genindføres. 

 

 

   

 Sejladsbestemmelser, Deltager/ Resultatliste til DS  

   

4. DM 2016 og efterfølgende år Alle 

 Hvem kontakter Sundet? DM sammen med Spækhugger i Sundet i 

uge 33, 2016 17/8-20/8 

 

 Vi har fået henvendelse fra Kragenæs, som gerne vil 

arrangere i 2016 eller 2017. NF svarer. 
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5.  Opfølgning på aktivitetslisten AA 

 Alle tidligere aktiviteter er afsluttet. Nye aktiviteter 

listet. 

 

   

6.  Diskussionen om samarbejde og myndighed vedrørende 

regelændringer i IFRA regi. 

Alle 

 Vi savner et referat fra sidste IFRA møde, som viser at 

det er aftalt at svensk IF-klub ikke kører solo med hensyn 

til regelændringer. 

 

   

7. Generalforsamling Alle 

 Restaurant sejlklubben FREM. Maks to pr. båd til spisende, 

der efterfølgende deltager i GF. Foredrag? 

Søfartsstyrelsen om søkort og søkortopmålingen. 

Singlehandsejler fra Enighed. 

 

   

8. Vinterarrangement Alle 

 Forslag: Køge Maritime Modelbyggerlaug. Køge. Selvbetaling 

af mad. 16/1-2016 kl. 11, spisning kl 13. 

 

   

9. Eventuelt Alle 

 Stumpelager. Skal klubben samle et lager med reservedele 

som kan købes for billige penge gennem IF-klubben? NF vil 

gerne samle og opbevare. 

 

 NF og KN er forhåndsudvalgt som deltagere til IFRA møde.  

   

10. Punkter til næste møde(03.11.2016) Alle 

 Ingen punkter udskudt til behandling ved næste møde.  

   

11. Kalenderen Alle 

 Bestyrelsesmøder 2015: 8/9, 17/11 (ændret) 

2016: 12/1, 8/3, 7/6, 6/9. 

 

 IFRA 2016: 12/3, GF 2016: 16/3  

 Vinterarrangement: 16/1-2016 kl. 11 spisning kl 13.  

   

 


