Referat af IF-klubbens generalforsamling den 14. marts 2018 i Sejlklubben Greve Strand
Til stede var 15 medlemmer med tilhørende gæster i alt 18 personer.
Inden generalforsamlingen var der traditionen tro samvær og spisning (skipper på DEN 34 og DEN 313,
Allan Jensen, var hovmester og diskede op med lækkert tilberedt skafning).
Herefter gik vi over til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Preben Lerche (D 69)blev valgt, og han konstaterede, at gf. var indkaldt rettidigt, at endelig dagsorden med
forslag var fremlagt på hjemmesiden, som den skulle iflg. vedtægterne.
2. Valg af referent
Magnus Reitzel blev valgt.
3. Valg af stemmetællere
Carsten Christensen og Christian Holmberg blev valgt.
4. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt. (Beretning vedlagt som bilag)
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kassereren, Bo Garny, kunne oplyse, at klubben d.d. havde 93 medlemmer. Sidste år ved samme tid var
medlemstallet 110. Kassereren påpeger en negativ udvikling i medlemstallet fra 2014-2017, der er faldet
fra 130 til 93 medlemmer.
Herefter blev regnskabet gennemgået og godkendt af forsamlingen
Der blev rejst spørgsmål fra forsamlingen, hvorvidt det er en mulighed at udgive Medvind elektronisk for at
spare en stor post i klubbens driftsregnskab.
Spørgsmålet blev henvist til debat under eventuelt. Det blev dog bemærket at, flere medlemmer stadig
ønsker en fysisk udgave af bladet.
6. Behandling af indkomne forslag
Magnus Reitzel havde indsendt et forslag til bestyrelsen om ændring af klassereglerne ift. hynder,
kogeapparat, tolkning af klasseregler ift. elektroniske hjælpemidler samt indretning af båden jvf afsnit
D.11.a stk 1-3
Bestyrelsen afviste forslagene, men henviste til debat om disse under punkt 9. Eventuelt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand
Niels Flandrup blev valgt
b. 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Magnus Reitzel blev valgt samt et nyt medlem Christian Holmberg (DEN 30).
c. Valg af revisor
Ny revisor, Frank Have (gast på D 286), blev valgt

8. Fremlæggelse af forslag til budget samt fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde budgettet og gjorde opmærksom på, at medlemstallet er faldet således at budgettet
viser et underskud på ca. 1000,- kr. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet hæves til 300,- kr.
Forsamlingen vedtog, at kontingentet hæves med 50,- til 300,- kr gældende fra året 2019-2020.
9. Eventuelt
Formanden gennemgår en skrivelse fra Peter Grønlund der er ved at bygge nye IF-både, der beskriver
forslag til ændringer af klasseregler, der ifølge Peter har minimal eller ingen indflydelse på bådens
egenskaber. (Skrivelse vedlægges som bilag). Peter gør opmærksom på potentialet for bevarelsen af
klassen igennem udvikling.
Allan Jensen kommenterede at, han ikke fandt noget der talte imod de nævnte ændringer, men at
minimumsvægten angivet i klassereglerne bør gælde over valg af materialer anvendt til aptering og skrog.
Kay Nylander tilføjede at, både tidligere bygget på Peter Grønlunds værft er af høj kvalitet.
Forsamlingen drøftede som på sidste generalforsamling Magnus Reitzels forslag om hynder og kogeapparat
eller ikke i båden under kapsejlads. Formanden bad om en tilkendegivelse på baggrund af diverse indlæg
for og imod. Det viste sig her, at der var stemning for, at hynderne kunne tages i land under kapsejlads, og
det samme gjaldt kogeapparatet. 11 stemte for og ingen imod 4 undlod at stemme.
Carsten Christensen bemærkede at, deltagere til DM vil være afhængig af opbevaringsplads hos
arrangerende sejlklub såfremt fx hynder bortfalder fra klassereglerne.
Forslaget ift fortolkning af klassereglerne ang elektronik under kapsejlads affødte også livlig debat.
Bjarne Pedersen kommenterede at, elektroniske kompasser bliver anvendt i stort set alle klasser fx
Folkebåde, H-både mm.
Bo Garny bemærker at, forslaget ikke sendes til afstemning men at, reglerne kan modificeres, hvis der
bliver ændringer i klassereglerne på et tidspunkt.
Niels Flandrup og Preben Lerche anbefaler at reglerne ikke ændres for nuværende, da tolkningen er
indforstået/forstået hos deltagende medlemmer i klassesejladser.
Magnus Reitzel motiverede at, ændringer af klasseregler handler om at øge antallet af aktive IF-sejlere
igennem nytænkning og relancering af IF-båden som en tidssvarende kølbåd der imødeser kravene fra en
ny sejlergeneration.
Frank Have kommenterede at IF-klassens overlevelser afhænger af at, klassen fremstår som en dynamisk og
moderne klub bla. Igennem fornyelse af klassereglerne.
Niels Flandrup bemærkede at, der er ikke plads til for mange særregler i de nationale klasseregler, da
diversiteten i klassereglerne (IFRA) vil skabe for stor forskel inden for klassen på internationalt niveau.
Preben Lerche bemærkerede at, ændringer af klassereglerne er et omfattende og tidskrævende arbejde,
der kræver enighed imellem forbundene fra Norge, Sverige og Danmark for at kunne resulterer i ændringer.
Formanden konkludere at, med udgangspunkt i debatten, samt tilkendegivelsen fra forsamlingen for visse
ændringer i klassereglerne, vil formanden og næstformanden tage forslagene med på IFRA-møde
d.17.3.2018. for yderligere debat.
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