
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben den 5/3-2019 hos Niels Flandrup 

 

Mødedeltagere: Niels Flandrup, Bjarne Pedersen, Christian Holmberg, Bo Garny, Kay Nylander, 

Claus Eskildsen og Magnus Reitzel 

 

1) Regnskabsstatus. Bo rapporterede, at medlemstallet pt er uklart, idet kun 87 af 105 medlemmer 

har betalt kontigent. Klubbens medlem José X, der er bosat og IF-sejlende i Uruguay, har anmodet 

om reduceret kontigent. Bestyrelsen har besluttet at fritage ham for kontigent i det ny regnskabsår.  

2) Generalforsamling. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen, og Bo har 

udsendt den endelige dagsorden for generalforsamlingen elektronisk den 27. februar. Da kun 18 

medlemmer pt. har meldt sig til generalforsamlingen opfordrer vi på Facebook til tilmelding. Den 

beskedne tilmelding kan skyldes, at klubbens e-mail –adresser, der ender på @if-klubben.dk, pt. 

ikke virker.   

3) DM 2019 i Lynetten. Klubbens kontaktpersoner til Lynetten (Niels og Bjarne) har modtaget en 

køreplan for stævnet fra Lynetten og tager til møde på Lynetten den 6/3. Magnus undersøger 

prisen for at få en professionel fotograf til at dække stævnet med foto og film fra drone. 

4) Undersøgelse af medlemsønsker. Claus vil lave et spørgeskema med 10 spørgsmål til klubbens 

medlemmer for at afdække, hvad klubbens medlemmer ønsker sig af medlemsskabet, så vi kan 

tilpasse derefter. 

5) MobilePay til betaling af kontigent, mm.. Bestyrelsen besluttede, at Bo tager kontakt til vores bank 

for at få oprettet en fem-cifret MobilePay konto til indbetaling af kontigent. Oprettelse af en sådan 

konto koster et engangsbeløb på 1000 kr. En transaktion til kontoen koster 75 øre. Bestyrelsen 

håber, at en sådan konto vil føre til en besparelse på frimærkeudgifterne og lette arbejdet med at 

opkræve og indbetale kontigent. Det skal dog stadig være muligt at betale son hidtil. 

6) Føring af skibsregistret. Kay genopstiller desværre ikke til bestyrelsen, men han fortsætter gerne 

med at føre dette fine historiske register. 

7) Oprettelse af klasseside under Dansk Sejlunion. Vi opretter siden i løbet af foråret med brug af 

tekst og billeder klippet fra klubbens hjemmeside.  

8) Indlæg til Medvind. Niels vil gerne skrive et indlæg for at promovere den ny IF-båd, der kan bidrage 

til at holde liv i vores klasse langt ud i fremtiden. Og bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til 

at indsende indlæg til Medvind.  

9) Kommende sejladser. Magnus har lagt information om årets sejladser ud på hjemmesiden. 

Informationen vil blive opdateret løbende, som vi får information om IF-relevante sejladser. 

10) Europæisk mesterskab. Den hollandske IF-klub har foreslået etablering af et europæisk 

mesterskabsstævne. Det er endnu kun på tegnebrættet. Modellen, der arbejdes ud fra er, at 

mesterskabsstævnet flyttes fra land til land (Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Danmark) årligt. 

Og at man til det årlige stævne sejler i nationalt lokale og ”lånte” IF-både med sit eget nationale 

mandskab og egne medbragte sejl/skøder. Projektet er kompliceret af flere grunde, men 

bsestyrelsen håber at kunne bidrage konstruktivt til at få det etableret. 

11) Jubilæumsarrangement 24-25. august. Arrangementet afholdes hos Sejlklubben Greve Strand med 

fællesspisning, familiehygge, cruisesejladser mm, og det vil være åbent for medlemmer og ikke-

medlemmer. Program og opslag vil blive udarbejdet inden sommerferietiden. 



 

 

12) Eventuelt. Klubbens måler Niels har målt den ny IF’er i Berlin og godkendt den til klassen på 

samtlige mål! 

 

 


