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 Til Deltagerne: 

Bo Garny (BG) 

Niels Flandrup (NF) 

Arvid Andersen (AA)Afbud 

Kay Nylander (KN) 

Henrik Blomdahl (HB)Afbud 

 

 

  

Preben Lerche var gæst på 

mødet 

 

 

1. Regnskab, status netop nu 

Bo gennemgik regnskabet. Enighed om, at vi bør drøfte 

klubbens fremtidige betaling af spisning på generalf. af 

hensyn til økonomien.   

Ved sidste GF var vi 110 betalende medlemmer. Siden da er 

18 nye kommet til, 11 har meldt sig ud, 12 har ikke 

reageret på kontingentopkrævning og rykker for 2016. Pr. 

8/3 er vi således 105 betalende medlemmer. 

BG 

   

2. Kontingentopkrævning via mail BG 

 Bestyrelsen fastholder, at opkrævningen skal være pr. 

brev. Det giver for meget administration med forskellige 

måder at opkræve på og mailadresserne er usikre.  

 

   

3. GF forberedelse Alle 

 Gennemgang af de praktiske ting. Alt skulle være klart. 

Kay sørger for stemmesedler. Foredragsholder får vin for 

200 kr. + mad og en øl. Kay sørger for indkøb af vin. 

Vi har en udfordring med vores hjemmeside. Ingen i 

bestyrelsen magter opgaven. Vi prøver at få Arvid til at 

lave en efterlysning på hjemmesiden. Der er givet nogle 

blandt medlemmerne, der kan overtage. 

 

   

4. DM 2016 og 2017 NF 

 Niels og Preben har haft møde med Sundet. Der blev drøftet 

T-shirts, som alle syntes var en god ide samt track-track. 

Praktisk bl.a.: tidsramme som i Nivå, separat start for 

hver klasse, Spækhugger to opkryds - IF tre opkryds. 360 

grader straf. Klubben prøver at samle os ét sted i havnen. 

Gode faciliteter til campingvogne/telt. Startpenge + mad 

(hele pakken) for hel besætning kr. 3.000. 

Niels og Preben har haft møde med Præstø. Mødet forløb i 

en meget positiv atmosfære. Der var ikke fra klubbens side 

noget ønske om at andre klasser deltog. De skulle nok 

klare det der, som de udtrykte det. Samme tidsrum som DM 

16 vil blive tilstræbt af klubben. 

 

   

   

5. Emner til IFRA møde 

Aktiviteter i forbindelse med 50-året for IF’eren. Ændring 

Alle 
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af materiale til beslag er blevet foreslået til IFRA-

mødet. Bestyrelsen godkender ændring i materialevalg. 

   

6.  Opfølgning på aktivitets sammen listen AA 

 OK  

   

7. Eventuelt Alle 

 Intet  

   

8. Kalenderen  

 Bestyrelsesmøder 2016: 7/6, 6/9.  

 IFRA 2016: 12/3  

 GF 2016: 16/3  

 

 

 

 

 

 

 


