17.11.2017

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben 14.11.2017
Mødedeltagere:
Niels Flandrup, Kay Nylander, Bjarne Pedersen, Bo Garny
Afbud:
Claus Eskildsen
Magnus Reitzel var med på en lytter på udvalgte punkter

Dagsorden:
Nyt punkt (10)
1. Gennemgang af to-do listen fra sidste bestyrelsesmøde
Listen blev gennemgået.
2. Årsregnskab 2016/17 til godkendelse
Regnskabet blev godkendt og Niels overdrager efter aftale med kassereren bilagene til Frank Have til
revision.
3. Budget 2017/18 til vedtagelse
Budgettet for 2017/18 blev vedtaget med et underskud på kr. 1.000 og et forventet mindre fald i
medlemstallet. Der blev sat kr. 4.000 af til forbedring af hjemmesiden. Bestyrelsen anbefaler kontingentet
uændret på kr. 250.
4. Hjemmesidens medlemsside med fartøjsregister m.m. fungerer ikke. Konstruktøren af siden lader ikke
høre fra sig, fortæller Magnus. Hvad gør vi?
Alle i bestyrelsen kommer med forslag til, hvad vi hver især ønsker skal være/fungere på hjemmesiden. Det
udveksler vi med hinanden. Magnus redigerer og samler det på en liste, som han så præsenterer for
Christoffer (arkitekten af vores hjemmeside). Han må herefter komme med en pris på opgaven.
Deadline for ønsker er torsdag den 30/11.
Kay tager hurtigt kontakt til samme Christoffer om at få lagt medlems/fartøjsregisteret på hjemmesiden
med password (lås)
5. DM 2018
Faxe har meddelt, at de først kan afholde stævnet medio august.
Niels og Magnus bistået af Preben Lerche fortsætter planlægningen. Forhåndstilmelding på hjemmesiden
sættes i værk hurtigst muligt, når datoer er fastlagt.
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6. DM 2019
Kay genoptager kontakt til Lynetten
7. Ansøgning til DSU om økonomisk støtte til IF-klubbens hjemmeside
Bjarne har udkast under udarbejdelse (”på bedding”)
8. Kontingentopkrævning pr. mail. Hvor mange mailadresser har vi nu?
Kay fortalte, at han nu har ca 2/3 af medlemmernes opdaterede adresser. Arbejdet fortsætter frem til
næste best.møde, hvor kontingentopkrævningen skal udsendes til medlemmerne.
9. Generalforsamling 2018 - kan vi låne SGS’s klubhus?
Niels har sørget for, at vi kan råde over lokalet. Pris 400 kr. Det besluttede bestyrelsen at sige ja tak til. Allan
Jensen (D 313) og hans medhjælp, Jesper, vil i lighed med sidste år husere i kabyssen. Kuvertprisen bliver på
indkaldelsen sat til kr. 60.
10. Indkaldelsen til generalforsamling 2018
Bestyrelsen udfærdigede indkaldelsen, der udsendes på best.mødet den 16/1.
11. Vinterarrangement 27/1 med tilhørende spisning - status
Bjarne fortalte, at arrangementet i Holbæk er på plads. Det vil blive annonceret på hjemmesiden, hvor også
tilmelding skal foregå.
12. OneCom, vores webhotel, skal afmeldes
Claus havde på sidste best.møde påtaget sig den opgave at lægge det resterende materiale fra vores gamle
hjemmeside over på den nye. Han fortæller, iflg. Bjarne, at OneCom, som indtil nu har administreret vores
webadresse, har meddelt ham, at de har overført materialet til vores nye webadresse (hjemmeside).
OneCom er ikke blevet afmeldt, og vi har således stadig to webadresser/webhoteller, hvilket er økonomisk
dumt. Opgaven søges løst frem til næste best.møde i januar.
13. Skal sponsorgaver til klubben automatisk give gratis adgang til at reklamere på hjemmesiden? En
rettesnor ønskes.
Bestyrelsen vedtog, at sponsorer bliver tilbudt et link og et logo på hjemmesiden. Hvert år efter DM
evaluerer bestyrelsen bidragyderne.
14. Evt.
Intet
Bo Garny
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