
Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben 14.5.2019. 

 

Deltagere: Niels, Bjarne, Bo og Magnus.  

Fraværende: Claus og Christian. 

1. Konstituering 

Niels Flandrup  : Formand  

Bjarne Pedersen : Næstformand 

Bo Garny  : kasserer 

Magnus Reitzel : Webmaster 

Christian Holmberg : Sekretær 

Claus Eskildsen : Bestyrelsesmedlem 

Formanden bemærker, at Kasseren trækker sig fra posten i 2021. Formanden påpeger 

desuden, at han selv ikke ligefrem bliver yngre, således bør der gøres overvejelser for 

en fremtidig bestyrelse i IF-Klubben Danmark. Formanden opfordrer til, at 

bestyrelsesmedlemmerne forsøger at motivere flere medlemmer for at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. 

2. Referat af sidste bestyrelsesmøde 

 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

3.  Regnskab 

 

IF-klubbens medlemstal er 93, 92 har betalt.   

Annoncører på hjemmesiden ønsker udspecificeret faktura. 

Kasseren gennemgår driftsregnskabet for bestyrelsen. 

Formanden påpeger at regnskabsåret er uhensigtsmæssigt i forhold til 

Generalforsamling. Formanden mener, at regnskabsåret bør følge GF så tæt som 

muligt, således at det ikke afsluttes 6 måneder før GF, hvilket er tilfældet nu. 

 

3.(a) 

MobilePay: Kasseren indhenter dokumentation til MobilePay på mødet. 

 

 

 

 

 



4. Hjemmesiden 

 

Webmaster informerer om status på hjemmesiden. Hjemmesiden kan i øjeblikket ikke 

opdateres grundet tekniske udfordringer. Webmaster har ikke kompetencer til at løse 

dette. Der har været forsøgt kontakt adskillige gange til Christoffer Carl Evers, der har 

sat hjemmesiden op og som ifølge aftale skulle levere support. Han skylder IF-

Klubben 5 timers arbejde. Han har ikke svaret på henvendelser fra webmaster. 

Webmaster vil forsøge at kontakte Christoffer igen. I nødstilfælde kan der købes 

support andetsteds for de ca. 3000,- der er afsat i budgettet. 

Det bemærkes i øvrigt at mailadresse-funktionen i kontaktformularer ikke virker, 

således at vi ikke modtager mail via hjemmesiden. 

 

4.(a). 

Password til medlemssiden: 

Dette kan pt ikke ændres. 

 

 

5.  Klasseregler   

De tidligere indkomne forslag til ændring af klasseregler i 2018, kan ikke behandles 

da bestyrelsen forkastede forslagene. Øverste myndighed er Generalforsamlingen, 

men bestyrelsen skal godkende forslag inden de kan fremlægges for medlemmerne på 

Generalforsamling. 

5.(a). 

Formanden orienterer om at statutter/sejladsbestemmelser til DM eller 

klassemesterskaber ikke kan ændre eller gå forud for Klassereglerne. Dette affødt af 

spørgsmålet omkring kravet til antal besætningsmedlemmer i Klassereglerne, der 

beskriver 2-3 personer. Det har tidligere fremgået af DS statutter, at der skulle være 3 

personer ombord. 

6.   Referat fra IFRA 

Der er ingen bemærkninger. 

7.   DM 2019 

Bestyrelsen arbejder på at supportbåde kan ligge gratis under DM. Der arbejdes på at 

få optaget en film af DM med bl.a. droneoptagelser. Samt at finde ny leverandør af 

sølvplakette til halvmodellen, idet webmaster bemærker, at nuværende pris er for høj 

og at klubben kan spare omkring 50% ved at bytte leverandør. 

 

8.  DM 2020 



Kragenæs har tilbudt at afholde DM 2020. Bestyrelsen mener ikke, at det er realistisk 

at samle både nok for at afvikle DM i Kragenæs grundet lokationen, i det de mest 

aktive DM-deltager findes i Øresund og Køge Bugt. Der formuleres et 

takkebrev/afslag til Kragenæs Sejlklub. 

Dragør Sejlklub har tilbudt at afholde DM 2020. Klubben mener dog ikke at kunne 

afholde DM i juli måned, men i august. Bestyrelsen vil tage en diskussion omkring 

termin for DM på næste møde. Man er dog enige om at medio august kan være en 

mulighed. 

 

        9. IF-Klubbens 50-års jubilæum 

Formand og webmaster fremlægger et udkast til organisation og afvikling af et 

jubilæum i Mosede Havn d. 23.-25- august 2019. Bestyrelse godkender dette og det 

afsatte budget på 5000,- kan anvendes til dette. Invitation og beskrivelsen skal lægges 

på hjemmesiden. 

 

10. Europæisk IF-arrangement  

Som beskrevet i referat fra IFRA 2019, er det blevet aftalt at arbejde frem mod et 

internationalt stævne i 2020 med deltagelse af Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og 

Holland, Hver bestyrelse i hvert land skal udvælge en repræsentant til en international 

komite.  

Magnus tilbyder at repræsentere Danmark, hvilket godkendes af bestyrelsen. 

 

 

 

 

Referent: Magnus Reitzel 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


