07.09.2017

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben 05.09.2017
Mødedeltagere:
Bo Garny, Claus Eskildsen, Bjarne Pedersen, Niels Flandrup, Kay Nylander
Afbud:
Magnus Reitzel

Dagsorden:
1. DM i Præstø - evaluering
Tilfredshed overordnet.
Sejladserne godt tilrettelagt. Bjarne gav udtryk for, at det var hårdt med 4 sejladser om dagen. Bestyrelsen
syntes, det var passende med kun to opkryds. Niels talte varmt for tre dage. Det blev konkluderet, at det
ved kommende stævner kunne være fint med 3 dage à 4 sejladser og med to opkryds i hver. Sidstedagen
kunne så evt. kun være med to sejladser. De tre dage blev begrundet med, at to dage ikke havde fået flere
deltagere med til Præstø.
720 graders straffen, som den fremgik af sejladsbestemmelserne, skal også fremover fastholdes.
Arr. på land var fint tilrettelagt - god stemning blandt deltagere og officials. Desværre var der nogen
usikkerhed om pladser for gæster ved festmiddagen. Den del kunne være klaret bedre af arrangørerne.
I Præstøs tilfælde burde det have været gratis at ligge i havnen fra søndag til søndag, da det kommer byen
til gode, at der er stævne og sejlere i havnen.
2. Regnskab / status
Bo gennemgik regnskabet. Medlemstallet er 115. Klubben har budgetteret med et samlet underskud på
8.000 kr. Det bliver kun på omkring 3.000 kr., da vi ikke har brugt penge på jubilæum.
Bestyrelsen godkendte, at Niels køber for ca. 1.000 kr. af det materiel klubben har til lånebåd. Der er tale
om 50% af nyprisen.
3. Hjemmside
Vores webhotel, OneCom, skal tømmes for indhold og afmeldes (blev besluttet på forrige best.møde).
Klubben har fortsat to af slagsen, og det er dumt. Webmaster Magnus skal sørge for, at OneCom bliver
afmeldt. Claus er fremover bindeled til Magnus og vil tage kontakt til ham om netop dette. I den
forbindelse besluttede bestyrelsen at købe en harddisk, pris ca. 500 kr. Den del ville Claus tage sig af.
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4. Hvem skal fremover være ansvarlig for stof til medvind. Herunder stof til efterårsnr.?
Bestyrelsen har hårdt brug for en sekretær til dagsordener, referater og stof til Medvind, nu hvor Magnus
ikke kan deltage fysisk i bestyrelsesmøderne grundet for lang transporttid (Falster/Greve).
Bo tager sig af dagsorden og referat til best.møderne.
Det blev besluttet, at Claus og Bjarne fremover tager sig af indsamling af stof til Medvind. Bo beder Marek
om at skrive Cc til Bjarne og Claus, når Marek meddeler deadline for Medvind.
Muligt stof til Medvind:
- Lemkenhafen (Magnus)
- Mit første DM (Carsten Scheel)
- Kontakt til John Mast om D 228’s mastehaveri
- Hvorfor blev du medlem af IF-klubben?
- Dato for generalforsamling
- Dato og indhold for vinterarrangement
(Jeg/Bo har d.d. bedt Preben Lerche om at skrive en nekrolog om Henrik Blomdahl)
5. Kontingentopkrævning via mail. Kay har påtaget sig opgaven at opdatere medlemmernes
mailadresser. Hvad er status?
35 medlemmer har ikke kunnet kontaktes via mail, fortalte Kay. Han vil prøve via sms. Bestyrelsen syntes,
at resultatet var positivt.
6. DM 2018
Kay har kontakt til Lynetten, men intet konkret endnu. Preben Lerche vil godt hjælpe.
Bestyrelsens ambition er 3 dages sejladser primo juli. (Der er VM i de olympiske bådklasser medio august,
derfor DM i juli).
Niels tager kontakt til Faxe L. angående DM 2019
7. D 228’s mastehavari kunne være af interesse for medlemmerne. Bestyrelsen bør oplyse om det
Indgår som muligt stof i Medvind.
8. Magnus har foreslået bestyrelsesmøder i weekenden
Magnus har fået al for lang transportvej til at kunne deltage på hverdage. Bestyrelsen siger dog nej til
weekendmøder.
9 Ansøgning til Dansk Sejlunion (DS) om økonomisk støtte til hj.side
Bjarne tager kontakt til DS om deadline for ansøgning. Herefter kommer Bjarne med oplæg til bestyrelsen.
10. Generalforsamlingen den 14/3 18
GF holdes i SGS, hvis det kan lånes. Niels undersøger.
Vi tilstræber at begynde GF ca. kl. 20 med spisning fra 18 - 19.
11. Vinterarrangement
Claus foreslog restaureringen af Anna Møller på havnen i Holbæk med efterfølgende spisning. Han
undersøger dette.
Datoen blev fastsat til lørdag den 27/1 18
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12. Jubilæum
Bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere i forbindelse med årets jubilæum for IF-båden. Derimod talte
Niels for at fejre den danske IF-klubs 50 års jubilæum. Det er om to år.
13. Evt.
Marekpokalen, som ikke længere har den tiltænkte funktion, som den havde tidligere ved DM, har indtil nu
været opbevaret trygt og godt hos Niels F. Det er slut nu.
I bestyrelsen var der enighed om, at Marek må have den retur, så må han bestemme dens videre skæbne.
Indtil da er den hos Bjarne.
Bo Garny
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