
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben den 13/11-2018 hos Niels Flandrup 

 

Mødedeltagere: Niels Flandrup, Magnus Reitzel, Bjarne Pedersen, Christian Holmberg, Kay Nylander og Bo 

Garny 

Afbud: Claus Eskildsen  

 

1) Årsregnskab 17/18. Bo fremlagde årsregnskabet til godkendelse. Med pt 109 medlemmer har 

foreningen et fornuftigt overskud. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen. 

2) Budget 18/19. Bo fremlagde sit budgetforslag. Bestyrelsen besluttede at sætte kr. 5.000 af til 

klubbens 50-års fødselsdag. Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at kontingentet fortsætter 

uændret på kr. 300,- for regnskabsåret 2019/20. Budgettet for 2018/19 blev godkendt. 

3) Klasseside hos DS. Dansk Sejlunion tilbyder IF-klubben at oprette en klasseside under DS – på 

www.sejlsport.dk/mere/klasser. Bjarne vil påbegynde arbejdet med assistance fra Christian og 

Magnus. 

4) Opsigelse af tidligere Webhotel konto. Abonnementet for klubbens tidligere hjemmeside hos 

OneCom er opsagt den 12/11, og alle gamle filer (billeder, resultatlister, m.m.) er evakueret. 

5) Status på hjemmesiden. Siderne under www.ifklubben.dk fungerer desværre stadig ikke optimalt. 

Det skyldes i høj grad, at den assistance vi betaler for svigter pga. af manglende svar på vores 

henvendelser. Bestyrelsen ønsker at alle resultatlister skal være tilgængelige, der skal være let 

tilgængelig information om bestyrelsen, og vi mangler blandt andet en kalender med info om 

møder i IF-klubben og om sæsonens kapsejladser. Bestyrelsen arbejder på at få dette etableret, 

ligesom der stadig arbejdes på at etablere en særlig bjælke til sejlskoleelever. En gastebørs og mere 

omfattende information om vedligehold og reparationer er også stadig på ønskelisten.  

6) Indlæg til Medvind. Bjarne har indsendt en artikel til Medvind om efterårets præsentation i Berlin 

af den nye IF’er. 

7) Single-hand sejlads. Interessen for single-hand kapsejlads er stigende. Også bland IF-skippere. 

Magnus vil afsøge mulighederne for at få flere til at IF’ere til at deltage i sådanne kapsejladser, 

gerne med udvikling af en decideret single-hand løbserie. Bestyrelsen bakker op om Magnus’ 

initiativ, men mener ikke at det pt. er noget IF-klubben som sådan hverken kan eller skal påtage sig.  

8) Æresmedlemskab. Bestyrelsen tilslutter sig Magnus’ forslag om, at der kan udpeges 

æresmedlemmer af IF-klubben. 

9) Eventuelt. Generalforsamling, dato, tid og sted skal på hjemmesiden nu. Selve indkaldelsen 

udfærdiges af Bo. Prisen for mad blev sat til kr. 75,- pr. person. Bestyrelsen overvejer at afholde et 

50-års jubilæumstræf for IF-klubben den 24-25. august 2019.  

http://www.ifklubben.dk/

