Referat. Bestyrelsesmøde i IF-klubben.
Møde 2015.01. 06.01.2015 hos Niels Flandrup
------------------------------------------------------------------------Til Deltagerne:
Bo Garny
Niels Flandrup
Arvid Andersen
Jesper Rohde
Kay Nylander
Henrik Blomdahl

(BG)
(NF)
(AA)
(JR)
(KN)
(HB)

Fraværende
Ingen.

1. Det lille postkontor
Alle
Alt for løb planmæssigt. Indkaldelse til GF samt girokort
kuverteret frankeret og gjort klar til udsendelse.
2. Regnskabssituationen
Anmærkning fra revisor om et par afvigelser plus/minus i
kontingentindbetalinger. Bestyrelsen tog anmærkningen til
efterretning.
Regnskabsberetning fra bestyrelsen.
Regnskabet er i øvrigt underskrevet af revisor.
Regnskab og budget gennemgået alt ser stadig fornuftigt
ud. Dog vil budget til kapsejlads nemt blive overskredet,
så aktiviteterne i 2015 skal prioriteres. Teltlejen til DM
må i givet fald betales af deltagerne.

BG

3. Bidrag til Medvind
Vi må skaffe danske artikler ellers går det ud over
medlemstallet.
DM artikel?
Tekniske artikler?
HB’s artikel på IF-forum om hvordan man splitter spil?
Osmose behandling?
Vi bør gå efter i hvert nummer at have 2-3 sider med nye
artikler.

Alle

4. DM 2015
Telt til DM. DM-deltagerne må deles om at betale.

Alle

Kan vi i 2015 benytte skolebåde fra SGS?
NF spørger om de kan lånes og om sejlerskolen selv stiller
med besætning. Aftaler skal være på plads inden GF.
5. DM 2016
AA har kontakter Kastrup med en føler.
Hvad med Gilleleje? AA kontakter Billenstein.

AA/JR

6. IFRA 14/3
HB og NF deltager.
Vi skal foreslå de små regelpræciseringer, som er på den
liste AA allerede sidste år fremstillede. HB forbereder
forslaget ud fra AA’s liste og fremsender det til IFRA.
7. Opfølgning på aktivitetslisten
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8. Klasseregler
NF
HB gennemgik ændringer mellem DK 2008 og SE 2014.
Bestyrelsen er enig at de svenske regler kan accepteres
med danske tillæg.
På GF i år stiller bestyrelsen forslag om opdatering af
klasseregler. Der er tale om at bringe danske regler i
trit med svenskernes 2014-udgave, så reglerne er ens på
begge sider af sundet. Det er forskelle så som materiale
til spilerstagenæb, materiale til løjgangsbjælke,
masteprofil og nogle få andre småting. Vi beholder vores
danske særregler f.eks. om antal og benyttelsen af sejl.
HB laver ændringsforslaget klar, så det kan komme på
hjemmesiden senest 3 uger før GF. 3 uger før GF er 25.
februar, så materialet bør være hos webmaster senest 20.
februar.
9. Generalforsamling
Alle
Dirigent PL.(aftale er på plads)
Foredrag Peter Grønlund (har takket ja)
Stemmesedler (BG)
Projektor (FREM har ikke proj. Vi leder videre)
Regnskaber, Budget, Beretning, formandens beretning.
(printes af KN)
Da kun både med licens må stemme om klasseregler skal vi
have en liste over DS Licenser med til GF (NF taler med DS
og skaffer liste).
GF dagsorden og forslag skal på hjemmesiden senest 25/2.
Dagsorden, forslag, budget, regnskab, tilmelding til
spisning lægges på hjemmesiden af AA.
10. Punkter til næste møde(6. januar 2015)
Tjek af GF - alt det praktiske.
Kommentarer til formandens beretning

Alle

11. Eventuelt
Alle
Kodeord til hjemmesiden skiftes 10. februar, hvor det nye
kontingent skal være betalt.
Kalenderen
Bestyrelsesmøder 2015: 10/3, 2/6, 8/9
IFRA 14/3, GF 18/3

15_1.docx

side 2 af 2

