
 

Bestyrelsesmøde I IF-Klubben  6.6.2017. Hos Claus Eskildsen. 

Mødedeltagere: 

Bo Garny BG, Claus Eskildsen CE, Bjarne Pedersen BP, Niels Flandrup NF, Magnus Reitzel MR 

Afbud  Kay Nylander KN. 

Dagsorden:  
 
Orientering om regnskabet:  
 
BG orienterer om aktuel status.  
Annoncepenge fra Sea Camper kan ikke medregnes hvert halve år, da annonce ikke virker på vores 
hjemmeside.  
Budgettet er opjusteret med kr. 6.000 på kontoen for hjemmeside jvf.. 
generalforsamlingsbeslutning. Beløbet er dog overskredet med kr. 1.500.  
Der er ikke flere udgifter til medlemsarrangementer i år. Der var ingen udgifter til GF, da 
medlemmerne selv betalte alt. Så her er et overskud. 
Kapsejlads: ekstra udgift til sølvplakette fra sidste år, da bestyrelse har besluttet, at også vindere af 
klassemesterskab skal have sølvplakette på halvmodellen. 
 
Hjemmeside:   
webmaster vil forsøge at få linket til IF-shoppen til at fungere.  Den gamle hjemmeside findes ikke 
mere. Alt indhold herfra findes stadig på tidligere webhotel. Bestyrelsen beslutter, at Webhotellet 
Onecom skal tømmes for alle gamle filer, som gemmes, og derefter opsiges, så klubben ikke 
afholder udgifter for dette.  
 
Ansøgning om støtte fra DS (Dansk Sejlunion) til hjemmeside: 
Kan vi leve op til de betingelser om bl.a. fremtidsplan, som DS stiller?  Ift. krav fra DS, bør vores 
bestyrelse overveje hvilke mål klubben stiller for fremtiden og udviklingen af klassen. Emnet vil 
drøftes dybere med forslag fra BP på næste bestyrelsesmøde.  
 
Datoer for ny møderække (okt. 2017 - sept. 2018. ): 
 
November 2017 d. 14.11. Januar 2018 . 16.1. Marts 2018 d. 6.3.  GF Marts 2018 14.3. 
(Konstitueringsmøde 2018 d.24.4). Juni 2018 12.6. September 2018 4.9. 
 



 
 
DM og jubilæum i Præstø:  
 
BP har haft kontakt med Præstø. Der er plads til max 60 mennesker i sejlklubbens lokaler, så der er 
begrænsning på pladser. BP afventer priser på deltagelse for tursejlere. 15 både er tilmeldt og har 
betalt. 
 
Lemkenhafen træf: Bestyrelsen er enige om, at træffet på Fehmarn er en god mulighed for at 
promovere vores eget træf i Præstø og trække tyske deltagere til.  
 
Medlemsliste: Kays punkt udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
Eventuelt: Hvem indsamler materiale og tjekker fremsendelse ift Medvind. Punkt til næste 
dagsorden. 
 
Magnus Reitzel 

 

 

 


