Referat. IF-klubbens ordinære generalforsamling
16.03.2015 i Sejlklubben Frem, Strandvænget 65, 2100 Kbh. Ø

Indledning
Aftenen startede med spisning samt hyggeligt samvær.
Derefter holdt Claus Bertung et foredrag om sin singlehand sejltur til De
Kanariske øer og retur.
Der var mødt 39 personer frem til foredraget og spisningen. Enkelte forlod
arrangementet efter at have spist og hørt foredraget. Dermed var der 35 personer
til generalforsamlingen og heraf var der ca. 18 medlemmer og 17 ”påhæng”.
Ca. klokken 20:45 startede selve generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afviklet i overensstemmelse med dagsorden ifølge
vedtægterne.

Referat fra generalforsamling
16. marts 2015
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Preben Lerche som dirigent, og han blev valgt.
Preben konstaterede at efter hans observationer, var generalforsamlingen korrekt
indkaldt og varslingsfristen overholdt.
Preben erklærede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig. Ingen
tilstedeværende havde indsigelser.
Der var ikke kommet forslaget til behandling under punkt 6 med korrekt varsel.

2.

Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Arvid Andersen, som blev valgt.

3.

Valg af stemmetællere
Dirigenten foreslog Henrik Kjeldsen og Carsten Christensen, som begge blev
valgt.

4.

Formandens beretning.
Formanden fremlagde sin beretning. Beretningen vil blive offentliggjort på
hjemmesiden og i IF-klubbens blad Medvind.
Her skal blot nævnes et par stikord.
Niels havde talt med Peter Grønlund om hans IF-projekt, som vi hørte om ved
sidste generalforsamling. Peter har fået solgt 2 både til Holland. Projektet
fortsætter og Peter forventer at have en ny IF-er med på bådudstillingen i
Düsseldorf til næste år.
Vores klasseregler var lang om længe blevet godkendt i DS uden bemærkninger.
5 bestyrelsesmøder afholdt i årets løb.
Vi forsøgte os med skolebåden i Helsingør som lånebådsprojekt. Det blev lidt
dyrere end anslået. Der blev købt udstyr for ca. 4.000 kr, mens der kun var afsat
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2.000 kr. i budgettet.
DM i Nivå gik godt på trods af at vejret ikke helt var med os. DEN69, Preben
Lerche blev danmarksmester. Der var 15 deltagere, hvoraf de 2 var svenske.
DM i 2016 afholdes i Sejlklubben Sundet sammen med Spækhuggerne. Sundet.
Alt tyder på at Sundet har styr på det. Der sejles 18-21. august med åbning
onsdag den 17.
Det er netop blevet slået fast, at Præstø Sejlklub er klar til at afholde DM 2017 i
uge 33. (17.-19. august). Det bliver sandsynligvis for kun IF.
Klubben holdt vinterarrangement. Det var et besøg hos modelbyggerne i Køge.
Der var 25 deltagere.
Niels og Kay deltager i IFRA møde.
Henrik Blomdal og Arvid Andersen træder ud af bestyrelsen.
Formandens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.
5.

Kassereren fremlægger regnskab.
Kassereren Bo Garny fremlagde regnskabet.
123 havde betalt kontingent ved regnskabsårets afslutning. Der var 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.
Kontoen ”Kapsejlads”: Her udgør lånebåd kr. 5.500 den største post.
Alt i alt viser regnskabet et underskud på ca. 4.000 kr. mod budgetteret
underskud på 2.600.
Der er ved afslutning af regnskabet 23.500 kr. på kontoen.
Der har været små udgifter siden afslutning af regnskabet, men det ændrer ikke
mærkbart ved regnskabssituationen.
Vi er pt. 106 medlemmer, hvilket er 14 færre end budgetteret og 17 færre end vi
var i efteråret 2014.
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.
Der var enkelte kommentarer og spørgsmål.
Klaus Eskildsen kommenterede på, at hvis der skulle komme flere medlemmer
skulle der nok laves nogle arrangementer for tursejlere.
Karen (Ulka) spurgte, hvorfor regnskabsåret går fra september til september.
Hvorfor ikke følge kalenderåret?
Bo Garny svarede at tiden fra afslutning gik hurtigt, når regnskabet skulle
revideres osv.
Frank Poulsen spurgte til det skyldige beløb på 7.000 kr,
Bo Garny svarede, at det var en regning på et nummer af Medvind.
Regnskabet blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

6.

Indkomne forslag.
Der var modtaget forslag - men ikke rettidigt.
Der var derfor ingen forslag til behandling under punkt 6.
Men Magnus Reitzel, som havde indsendt forslagene fik lejlighed til at fremlægge
sine synspunkter under punktet eventuelt.

7.

Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) og revisor (hvert år)
Efter tur afgik formanden Niels Flandrup og Henrik Blomdal. Niels var villig til
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genvalg.
Arvid Andersen (sekretær og webmaster), som ikke var på valg, havde meddelt,
at han udtræder af bestyrelsen.
Preben appellerede for at en tursejler stillede op til bestyrelsen.
Appellen fik ikke nogen til at stille op. Men muligvis fik den en tursejler til at
henvende sig til bestyrelsen efterfølgende.
Martin Reitzel stillede op og blev valgt ind.
Niels Flandrup blev genvalgt som formand.
Johnny Puggaard var ikke til stede, men bestyrelsen havde fået tilsagn fra Johnny
om, at han var villig til at fortsætte som revisor. Johnny blev valgt.
8.

Fastlæggelse af budget og kontingent.
Bestyrelsen fremlagde forslag til budget. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent
(250 kr. årligt). Budgettet blev gennemgået. Budgettet samt uændret kontingent
blev vedtaget.

9.

Eventuelt.
Under eventuel blev især debatteret aktiviteter for tursejlere.
Magnus Reitzel som var nyt medlem fra sidste år sagde at det slog ham at et
velfungerende socialt netværk for medlemmer udenfor kapsejlads gruppen var
næsten helt fraværende. Det er medlemmernes forening. Magnus opfordrede til
at medlemmerne var mere aktive. Det er jer der ER klubben. Der ligger mange IFbåde rundt omkring, som ikke er medlemmer. Der er for få aktiviteter for turbåde.
Magnus Reitzel argumenterede for deltagelse i Fyn Rundtog gjorde opmærksom
på at Tyskerne har sociale kapsejladser f.eks. omkring Femern. Han
konstaterede at for tiden var hovedstadens IF-sejlere er de mest aktive. Var det
mon en idé at invitere ikke-medlemmer til GF og til andre arrangementer?
Magnus Reitzel har konstateret at der er unge mennesker der køber en billige IFbåde og sejler sammen på tur.
Kommentarer fra Bjarne (Sophus) og Niels (formand): Der bør laves lokale
initiativer for tursejlere af de lokale.
Niels fortalte at IF-træffet på Femern, Lemkenhafen vil finde sted 25. juli.
Frank Poulsen foreslog at man inviterede turbåde som tilskuere til DM.
Bjarne (Sophus) foreslog et koncept med en distance natsejlads med to heat. Et
heat ud et hjem og så en god fest ind imellem.
Kay Nylander sagde at han havde konstateret at der var 17 IF-både i
Skovshoved, men at ingen var medlemmer. Han ville prøve at poste en seddel i
alle bådene med opfordring til medlemskab.
Bo Garny opfordrede tursejlere til at komme forbi ved DM i Sundet i august.
Preben Lerche fulgte op med en opfordring til at deltage i spisningen en eller flere
aftener ved DM.
Carsten (Mutt Putt) sagde at hvis det skulle ske skulle det annonceres tydeligt.
Magnus gjorde opmærksom på at ”gæster” ved DM ville føle sig mere som en del
af arrangementet hvis der direkte var aktiviteter som de kunne deltage i.
Steen Billenstein (sejlerskolelærer i Gilleleje). Sejlerskolen tager på ture og på
sommertogt hvert år. Sommertogtet er med to M26 og tre IF. De går godt i
spænd. Der er 20 nye elever på skolen.
Frank Poulsen foreslog at der kom link til IF-klubbens hjemmeside fra
sejlklubbernes hjemmesider.
Birgit (?) sagde at hun var glad for IF-klubbens arrangementer, men der skulle
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være tid til mere uformel snak på tværs mellem deltagerne.
Frank Poulsen foreslog at der var foredrag med billeder af både og udstyr og
fortællinger om vedligehold og trim.
Ikke identificeret kvinde: Med hensyn til aktiviteter lokalt, så bliver man nok
skuffet, hvis det er op til medlemmerne at tage initiativet. Det må komme fra
bestyrelsen.
Anja (DEN 65): Tursejlere I skal deltage selv i bestyrelsesarbejdet, for I skal nok
ikke forvente at kapsejlerne i bestyrelsen er de bedste og ivrigste til at lave
arrangementer for jer.
Birgit fortalte, at en af grundene til, at de havde købt IF var, at et medlem viste sin
egen båd frem og fortalte om plusser og minusser, og om de punkter man skulle
holde øje med inden man købte IF.
Niels Flandrup rundede af og sagde: ”Når vi af og til kommer til at sige, ”det har vi
prøvet før”, så skal ikke forstås sådan, at bestyrelsen ikke vil være med til at
prøve det igen.
Niels slog fast at DM 2016 sejles i Sejlklubben sundet i dagene 18. 19. 20. august
2016. Stævneåbning bliver 17. august og med 21. august som reservedag. Der
bliver TracTrac på bådene, så sejladserne kan følges på nettet.
Niels Flandrup fortalte at DM 2017 med god sandsynlighed vil blive afholdt af
Præstø sejlklub og være for IF klassen alene. Det kunne give gode muligheder for
et kombineret stævne med både DM og IF-træf. Der planlægges foreløbig med
sejladsdage 17-19. august 2017.

_______________________________
Referent Arvid Andersen
18/3-2016
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Dirigent Preben Lerche
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