19.01.2018

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben 16.01.2018

Mødedeltagere:
Niels Flandrup, Bjarne Pedersen, Claus Eskildsen, Kay Nylander og Bo Garny
Afbud (dog periodevis med på telefon):
Magnus Reitzel

Dagsorden:
0) ”Det lille posthus”
28 breve med kontingentopkrævning og indkaldelse til generalforsamling blev frankeret til de medlemmer,
som vi ikke har mailadresser på.
1) Regnskab pr. 16/1 - 18
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Intet at bemærke.
2) Mailadresser og premiere på udsendelse af kontingentopkrævning og generalf.indkaldelse pr. mail.
Kay orienterede om den nye arbejdsgang, som han har organiseret. Bestyrelsen håber, at medlemmerne
fremover vil være flinke til at huske at orientere om ændring af mailadresse. Claus foreslog, at vi gør
opmærksom på dette på hjemmesiden.
Herefter var materialet klar til udsendelse.
3) Hjemmesiden
Af tekniske grunde besluttede bestyrelsen at beholde klubbens gamle hjemmeside hos OneCom. Det er
nemlig endnu ikke er lykkedes at få materialet derfra over til den nye hjemmeside. Det kommer desværre
til at koste os et ekstra års abonnement hos OneCom.
Claus og Magnus tager kontakt til Christoffer (klubbens hjemmesidekonstruktør) for at få løst problemet
med at få materialet ført over plus nogle andre opgaver bl.a password til vores medlemsregister. De skal
med andre ord i skole hos Christoffer, så klubbens hjemmeside kan blive færdigudbygget.
Bestyrelsen har sat 4.500 kr. af i budgettet til den opgave.
4) Ansøgning til Dansk Sejlunion om økonomisk støtte til hjemmeside
Bjarne fremlagde ansøgningen, som han havde forfattet, og hvori han begrunder klubbens ønske om
kr. 12.000. Bestyrelsen godkendte ordlyden, og ansøgningen fremsendes.
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5) Generalforsamling 14/3
 Vedtægterne lægges på hjemmesiden
 Regnskab, budget og revisorerklæring lægges på hjemmesiden
 Regnskab og budget trykkes i papirudgave
 Stemmesedler
 Tilmelding til spisning på hjemmesiden
 Generalf.dagsorden lægges på hjemmesiden
 Dirigent. Enighed om at foreslå Preben Lerche
 Formandens beretning. Indhold blev kort drøftet.
6) DM 2018 i Faxe
Tidspunktet bliver 9/8 - 12/8 Oplyste Magnus. Dette indrykkes på hjemmesiden
7) DM 2019 i Lynetten
Klubben kontaktes med et ønske om stævne først i juli.
8) Evt.
 Claus forslog, at bestyrelsen får taget et portrætfoto til hjemmesiden. Det blev der sagt ok til.
Fotoet sendes til ham.
 Niels nævnte, at Magnus, Bjarne og Allan fra ”Slam” pusler med et IF-hyggestævne i SGS primo juli
2018
Bo Garny
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