
                                                                                                        26.04.2018 

Referat af bestyrelssesmøde i IF-klubben 24.04.2018 hos Niels Flandrup. 

Mødedeltagere: NielsFlandrup, Bjarne Pedersen, Claus Eskildsen, Christian Holmberg, 

Kay Nylander, Magnus Reitzel, Bo Garny 

Afbud: ingen 

 

1) Velkommen til Christian Holmberg. Formanden bød Christian velkommen, og 

Christian kunne om sig selv fortælle bl.a., at han har sejlet BB 10 m i 20 år. 

2) Konstituering. Niels er formand. Bjarne er næstformand. Christian bestrider 

sekretærposten med ansvar for dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne. 

Endvidere skal han indgå i et samarbejde med Magnus om hjemmesiden. Bo er kasserer. 

Magnus er webmaster. Bjarne og Claus tager sig i fællesskab af stof til Medvind. Kay 

administrerer fartøjsregisteret. Bjarne er tovholder på facebook.  

3) Regnskabsstatus. Bo orienterede om regnskabssituationen. Alt OK. 93 betalende 

medlemmer, og flere på vej. 

4) Gennemgang af to-do-listen fra sidste møde. Udkast til ”bjælke” på hj.siden, der 

retter sig mod skolebåde ikke færdig (Bjarne). Teknikhæftet vil Christian og Magnus 

prøve at få over fra gl.hj.side til ny. Vi har fået tilbudt en såkaldt klasseside i Dansk 

Sejlunion, og Bjarne har kontakt til Henrik Tang Christensen.  

5) DM 2018 - Status. DM 2019 og 2020. Faxe har tilbudt dagene 14.-16. sept. 

Bestyrelsen er ikke tilfreds med tidspunktet. Det er for sent på sæsonen. Bjarne og Niels 

tager kontakt til Faxe snarest. Vor 1. prioritet er 13.-15. sept. (torsdag, fredag, lørdag) 

ellers 14.-15. sept. (fredag - lørdag). DM 2019 ikke noget nyt (Kay) Ralph er Lynettens 

kontakt til os. Magnus påpegede, at lokaliteten for DM 2020 skal afklares i indeværende 

år. Bestyrelsen skal til mødet i juni hver især komme med forslag til mulig lokalitet.   

  

6) Evaluering af generalforsamlingen. Vi fastholder formen uden foredragsholder. 

7) Hjemmesiden. ”Bestyrelsen” skal flyttes til bjælken kontakt. Christian og Magnus 

kigger på mulige forbedringer og kontakter Christoffer for hjælp.  

8) Mødet i IFRA i marts i Göteborg. Niels og Bjarne orienterede. Om elektronisk udstyr 

og klassereglerne vil der blive formuleret en tekst, der er til at forstå. Peter Grønlunds IF-



projekt fik positve ord på mødet. Tilbage står blot problemet med at få målt formene ind. 

Medvinds fremtid i elektronisk udgave blev drøftet. Ingen konklusion.  

9) Peter Grønlund og hans henvendelser til klubben om sit IF-projekt. Niels vil tage 

kontakt til Peter, for om muligt at få løst problemet med måling. 

10) Facebook-gruppen kører gevaldigt fint. Der er udveksling af mange oplysninger om 

båden. Nye medlemmer ser ud til at blive hvervet her. 

11) Medvind. Stof: DM-datoer, formandens beretning fra GF og artikel om salg af IF’er 

til Uruguay  

12) Persondataloven. De oplysninger, vi har nu om medlemmerne, opfylder de nye krav, 

kunne Magnus fortælle. Han vil i øvrigt orientere på hjemmesiden om, hvordan klubben 

behandler medlemmernes personlige data. 

13) Træf i Mosede bliver 30. juni. Lidt sejlads og ren hygge. 

14) Nyt pkt.: Asymmetrisk spiler. Niels tager kontakt til Michael Jeramiassen i DS 

angående brug af asymmetrisk spiler i andre løb end klasseløb. (I sidstnævnte må den ikke 

bruges.) 

15) Vinterarrangement. En evt. tur til Polen og Peter Grønlunds værft. God ide, men 

bliver uden økonomisk støtte fra IF-klubben. Bestyrelsen besluttede, at Claus’ 

arrangement i Holbæk med skibet Anna Møller skal forsøges gentaget. Denne gang i 

november 2018. 

16) Æresmedlemsskab. Magnus argumenterede for, at personer, der i særlig grad har 

betydet noget for klubben, bør have den anerkendelse et æresmedlemsskab er. Punktet 

tages op på mødet i juni. 

17) Evt.  

 Niels nævnte, at 2019 er 50-året for den danske IF-klubs fødsel. Tages op på næste møde.  

 Bjarne omtalte tilskud til sejlerskoleelever til DM. Tages op på næste møde 

 Foto tages på næste møde  

 Bjarne vil lave udkast til DM statutter for IF-klassen til næste møde 

 Niels vil tage kontakt til Peter Grønlund angående betaling for linket til hans firma på 

hjemmesiden   (kr. 500,- pr. år eller sponsorgaver) 

 

Næste møde 12. juni 2018 

 

Bo 

 


