
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i IF-klubben den 3/9-2019 hos Niels Flandrup 

 

Mødedeltagere: Niels Flandrup, Bjarne Pedersen, Magnus Reitzel og Christian Holmberg.  

Afbud: Claus Eskildsen, Bo Garny og Niels Anker 

1) Regnskabsstatus. På grund af kassererens fravær udsatte vi gennemgang af status til næste møde. 

Niels Flandrup udtrykte ønske om at ændre regnskabsåret til 1/1-31/12. De øvrige medlemmer 

bakkede op, og det vil blive taget op igen på næste bestyrelsesmøde. Magnus påpegede, at klubben 

overskud er stort, og vi drøftede derfor muligheder for at klubben kan støtte lokale 

sejladsorienterede arrangementer for medlemmer. Bestyrelsen vil arbejde videre med det på 

næste møde. 

2) Nye mødedatoer. Datoer for bestyrelsesmøderne er 12/11-19, 14/1-20, 3/3-20, 14/4-20, 9/6-20, 

8/9-20. Næste generalforsamling afholdes den 25/3-20. DM den 6-8. august 2020. 

3) Efterårsarrangement. Tilslutning til de seneste års efterårsarrangementer har været ringe. 

Bestyrelsen vil derfor i år ikke stable et arrangement på benene. Medlemmer opfordres ikke desto 

mindre til at lave lokale maritime og IF-relevante arrangementer. Ved minimum 5 deltagende 

medlemmer kan klubben yde tilskud, typisk svarende til udgiften til frokost. Medlemmer kan 

ansøge bestyrelsen om tilskud til relevante lokale arrangementer året rundt, og indsendte 

ansøgninger vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.  

4) DM 2019. Med 11 både tilmeldt DM stævnet i Lynetten, kunne vi se frem til et gyldigt DM. 2 sene 

afbud gjorde dog at vi de første to dage kun var ni både. Heldigvis lykkedes det at skaffe en tiende 

båd med besætning til løbets sidste dag, og så blev det et rigtigt DM alligevel. Sammendrag af 

stævnet vil komme i Medvind.  

5) 50-års jubilæum den 23-25. august 2019. Jubilæet blev afholdes i Mosede Havn. 6 både og 12 

sejlere deltog i hyggekap, og til festen om aftenen den 24. deltog 22 (?) medlemmer. 

Arrangementet var en succes og vil blive beskrevet nærmere i Medvind. 

6) Indlæg til Medvind. Næste deadline er primo oktober. Bestyrelsen opfordrer som altid klubbens 

medlemmer til at indsende indlæg til Medvind. Bjarne sender indlæg om jubilæumsarrangementet, 

og Magnus rapporterer fra DM.  

7) Hjemmesiden. Denne kører igen – tilsyneladende fuldt funktionelt. 

8) DM2020. Bestyrelsen ønsker flere deltagere til DM.  Vi vil frem til næste DM arbejde med nye 

tiltag, der forhåbentlig giver flere tilmeldinger. Tilskud til deltagende skolebåde og støtte til lokale 

”hyggekap”-arrangementer er på tegnebrættet.  

 

 


