Referat. Bestyrelsesmøde i IF-klubben.
Møde 2015.05. 17.11.2015 hos Niels Flandrup
------------------------------------------------------------------------Til Deltagerne:
Bo Garny
Niels Flandrup
Arvid Andersen
Kay Nylander
Henrik Blomdahl

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

1. Regnskab 2014/2015 og regnskabssituationen netop nu
BG
BG fremlagde. 22 har meldt sig ud. 12 nye har meldt sig
ind. 123 havde betalt ved regnskabsårets afslutning.
Budgetteret med 130 medlemmer. Medvind udgift 11.000 kr.
mod budget 12.000 kr.
Møder og rejser udgift ca. 12.000. De store poster er
medlemsarrangementer og GF 7.400 kr. IFRA 1.100.
Konto Kapsejlads: Her udgør lånebåd kr. 5.500 den største
post.
Alt i alt underskud på 4.000 kr. mod budgetteret underskud
på 2.600
Der er ved afslutning af regnskabet 23.000 kr. på kontoen.
En beholdning på ca. 20.000 kr. er, hvad bestyrelsen har
valgt at sigte efter som minimum.
Forslag til regnskabsberetning fremvist af BG. Regnskab og
beretning er sendt til revisor.
Lige nu 125 medlemmer men de sidst tilkomne er
kontingentfri indtil næste opkrævning. Små udgifter siden
afslutning af regnskabet ændrer ikke regnskabssituationen.
2. Drøftelse og beslutning om budget for 2015/16
BG fremlagde. Vi budgetterer med 120 medlemmer. Annoncer
uændret. Blad sat lidt højere 12.000 ift. forbrug i år
11.000 kr. GF sat lidt billigere. Vinterarrangement sat
lidt billigere. Kapsejlads reduceret fra 8.000 kr til
4.500 kr. Slutresultat på plus 800 kr. mod sidste års
budgetterede underskud på 2.600 kr.
Fremlægges som budget til GF. Ingen kontingentforhøjelse.
Diskussion af om regnskabsperioden skulle flyttes. Men det
blev besluttet at fastholde perioden som nu.

BG

3. Godkendelse af generalforsamlingsindkaldelse til
udsendelse primo januar.

BG

Formuleringer finpudset og derefter godkendt. BG opdaterer
og medbringer til næste bestyrelsesmøde.
4. GF foredrag
Alle
Foredrag GF: ”Singlehand til Kap Verde” aftale er på plads
med Claus Bertung fra SE der sejler i en Bandholm 24.
5. Vinterarrangement
Alle
Aftale med Modelbyggerne i Køge er på plads. Husk varmt
tøj! Restaurant Skipperkroen i bunden af Køge havn Havnen
25, 4600 Køge.
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------------------------------------------------------------------------6. DM 2016
NF kontakt til Sundet. Ikke kontakt endnu.
Involvering af PL. Reservedag skal fastholdes. Diskussion
om minimum antal både i mål i tællende sejladser i en DM
serie. Ingen konklusion. Skal vi vejlede Sundet om dette.

Alle

7. DM 2017 og efterfølgende år
NF har talt med Kragenæs, som gerne vil arrangere i 2017.
Besked til sommer.
HVS alene, hvis L23 er i Kragenæs.
Præstø?

NF

8. Opfølgning på aktivitetslisten
Aktivitetslisten gennemgået og opdateret.

AA

9. Stumpelager – kramboden
Skal det sættes i værk, og hvem gør i så fald hvad?
Indsamling via hjemmesiden. Havari. Beslag, svanehalse,
endebeslag. Til GF. Salingshorn. Mastefod. Unikke stumper.

NF

10. Medvind
Forår:
Bibs til Vitte.
Formandens beretning.
Referat fra GF.
Foredraget fra GF.
Beretning fra Vinterarrangement.
Søkortplotter/ navigator/ søkort.
Annoncering af DM 2016.

Alle

11. Eventuelt
HAS Skolebåden blev rigget ned efter DM. Det dyre udstyr
er taget i forvaring til fremtidige lånebåde. IF-klubben
står ved aftalen, og båden skal rigges op med skøder
blokke og klemmer, så den kan kapsejle, men det behøver
ikke være ”klasse A1 udstyr”. NF vil gerne deltage i
tilrigning i løbet af vinteren. HAS spæder lidt penge til.
Diskussion af medlemsskabsperiode. Bestyrelsen enedes om,
at det skrives i formandens beretning 1. okt. – 30. sept.
Dirigent til GF. NF spørger PL. BG spørger revisor om han
vil fortsætte.

Alle

12. Kalenderen
Bestyrelsesmøder 2016: 12/1, 8/3, 7/6, 6/9.
Vinterarrangement: 16/1-2016 kl. 11 spisning kl 13.
IFRA 2016: 12/3
GF 2016: 16/3
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