
 

 

 

 

Referat af IF-klubbens generalforsamling den 20. marts 2019 i Sejlklubben Greve Strand 

 

 

Til generalforsamlingen var der 19 fremmødte medlemmer og med tilhørende gæster blev vi i alt 

25. Inden selve generalforsamlingen var der endnu en gang hyggeligt samvær og sprød svær 

spisning. Sidstnævnte tilberedt af den meget gode kok og skipper Allan Jensen (DEN34 og 

DEN313). Kl 19.30 gik vi over til generalforsamlingen 

1) Valg af dirigent 

Preben Lerche blev enstemmigt valgt til dirigent. 

 

2) Valg af referent 

Christian Holmberg blev valgt som referent. 

 

3)  Preben konstaterede at forsamlingen var rettidigt indkaldt og lovlig. Herefter gik vi over til 

den endelige dagsorden. 

 

4) Formandens beretning 

Denne blev enstemmigt taget til efterretning og er vedhæftet dette referat. 

 

5) Fremlæggelse af rengskab 

Klubbens kasserer Bo Garny oplyste at klubben havde 109 betalende medlemmer ved 

regnskabsårets udløb. I det ny regnskabsår er der pt. 92 betalende medlemmer. Bo 

regnede med, at antallet til stige ved tilgang af nye medlemmer. Herefter gennemgik Bo 

regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt 

 

6) Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelse havde ikke modtaget forslag til generalforsamlingen 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Kasserer: Bo Garny blev genvalgt.  

b. 3 bestyrelsesmedlemmer: Claus Eskildsen og Bjarne Pedersen blev genvalgt. Kay 

Nylander ønskede ikke genvalg, og da ingen andre medlemmer ønskede valg, er 

bestyrelsen skrumpet med et medlem. 

c. Revisor: Frank Have blev genvalgt 

 

8) Fremlæggelse af forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.  

Bo fremlagde budget. Kontingent på 300 kroner per år fastholdes. Budgettet blev vedtaget. 

  



 

 

9) Eventuelt 

a. Halvmodel: Preben spurgte til hvorvidt klubbens halvmodel er forsikret. Halvmodellen 

skal hjemskaffes fra den senest kårede danmarksmester (Arvid Andersen DEN266) 

b. Persondataforordningen: Preben holdt et kort indlæg om håndtering af private 

informationer hos IF-klubben og påpegede at klubben endnu ikke er helt i mål i forhold 

til lovgivningen. 

c. Klasseregler: Niels påpegede et par småfejl (angående røstjern, hynder og spritblus) i 

klassereglerne, som vil blive rettet til.  

Magnus (? Eller Preben?eller Niels? Det fik jeg ikke noteret) forslog at 

besætningstørrelsen til DM skal være 2-3 snarere end nuværende gældende størrelse 

på 3.  

d. Internationalt stævne. Magnus berettede om planerne med at etablere et 

internationalt stævne. Der er pt. opbakning fra Holland, Tyskland og IFRA. Nationale 

kontaktpersoner er under udvælgelse. 

e. Ny IF’er. Niels har været i Berlin for at måle den ny IF’er uden mast. Den er godkendt på 

målene. Den er ca. 200 kg tungere end IF-classic. Målene på den ny Seldén mast er 

uafklarede. Michael fra Dansk Sejlunion siger, at en tyskejet ny IF-er ikke behøver at 

værre dansk målt for at deltage i DM2019. Preben henstillede til at den ny IF’er tilrettes 

inden for klassereglerne. 

 

 

 

 
 

 

 


