09.03.2018

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben 06.03.2018
Mødedeltagere: Niels Flandrup, Bjarne Pedersen, Claus Eskildsen, Kay Nylander og Bo Garny
Afbud: (dog periodevis med på telefon): Magnus Reitzel
Gæst: Preben Lerche

Dagsorden:
1) Gennemgang af to-do-liste fra sidste møde. Blev gennemgået
2) Regnskabsstatus. Regnskabet blev gennemgået. 91 betalende medlemmer p.t. mod budgetteret
110. På den baggrund blev det besluttet, at bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at kontingentet
for 18/19 forhøjes til kr. 300,00. Med hensyn til næste kontingentopkrævning så skal det af mailen
fremgå, at det handler om kontingent til IF-klubben. Et par medlemmer har gjort os opmærksom på det.
3) Indkomne forslag. Bestyrelsen kunne ikke gå ind for de 4 forslag som Magnus Reitzel havde
fremsendt, og derved bliver de ikke fremsat på generalforsamlingen. Formand Niels vil imidlertid
forhøre sig på mødet i marts i IFRA, om der er stemning for ændringer som foreslået. Hvis der er, vil
bestyrelsen arbejde videre med forslagene.
4) Generalforsamlingen i øvrigt - praktiske ting. Intet at bemærke
5) Hjemmesiden. Har vi fået, hvad vi har betalt for (14 timer à 250 kr. = 3.500 kr.)? Her er i kort
form, hvad Christoffer skrev på regningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Et log ind til medlemssiden med bl.a. adgang til medlemsliste
Forbedring af køb/salg siden - et galleri til annoncerne
Justeringer i nyheder - kunne sortere gamle nyheder over i arkiv (mest beregnet for
Magnus)
Justering over hele siden og små ønsker fra os.
Herudover har Christoffer tilbudt 5t gratis arbejde på grund af noget forsinkelse med
ovenstående.

Vi ønsker:





DM rykkes frem på forsiden
Resultater fra DM i Præstø skal på
Bjarne vil lave et udkast til en ”bjælke” på hj.siden, der retter sig til skolebådes elever. Håbet
er, at vi kan få dem med til DM. Det kan vi så bruge Christoffers tilbud om 5 t gratis hjælp til at
få oprettet på siden (se pkt. 5 ovenfor).
Teknikhæftet, der ligger hos OneCom skal vi ha’ over.

Magnus gav udtryk for, at vi havde fået, hvad vi havde betalt for.
6) Ansøgning til Dansk Sejlunion om økonomisk støtte til hjemmeside. Det blev et afslag. Bjarne
vil gå videre med DS tilbud om en klasseside.
7) Status på DM 2018? Niels vil

rykke for at få en kontaktperson. Stævnet er 9. - 12. august.

8) Det uofficielle træf i Mosede En dato kan endnu ikke oplyses, sagde Niels.
9) DM 2019 Kay kunne oplyse, at Lynetten er positiv. De vil dog helst have stævnet over to dage og i
august. Vores ønske er primo juli og tre dage. Lynetten melder tilbage om endeligt tidspunkt.
10) Foto af bestyrelsen på hjemmesiden. Udsættes indtil videre
11) Kassereren efterlyser en bestemt person i bestyrelsen, der kan maile medlemmer
hjemmesidens login, når de beder om det. Bjarne vil fremover oplyse om login
Under dette punkt drøftede vi, om der skulle være login på facebookgruppen, så den kun var for
medlemmer. Drøftelserne fortsætter på næste møde den 24/4.
12) Evt. Preben Lerche gjorde opmærksom på den nye persondatalov, som træder i kraft den 25/5 18.
Der kan være forhold, vi som klub skal tage højde for.

Bo

