
 
 

Bestyrelsesmøde i IF-klubben den 12. november 2019. 

 

Deltagere: Niels Flandrup, Bjarne Pedersen, Bo Garny, Magnus Reitzel, Claus Eskildsen 

Fraværende: Christian Holmberg, Niels Anker. 

Referent: Magnus Reitzel. 

 

 

1. Bestyrelsens godkendelse af årsregnskab 2018/19.  

Bo oplyser at IF-klubben har 102 medlemmer per dags dato. Ved afslutning af regnskabet 2018-

2019 var der 98 medlemmer. Bo påpeger, at overskuddet i Klubben er for stort. Som på seneste 

møde, aftales det, at vi drøfter dette under senere punkter (6,10,13) på dette møde. Regnskabet 

godkendes af bestyrelsen. 

 

2. Behandling af budget 2019-2020 og kontingent 2020-2021.  

Bestyrelsen er enige om at kontingent for 2020-2021 fortsat bør være 300 kr. Bo oplyser, at 

medlemstallet er støt faldende gennem de senere år. Der er ingen indtægter fra annoncer. Som 

tidligere besluttet, reklamere vi på hjemmesiden for firmaer, der sponserer gaver ved vore 

stævner. Der budgetteres med underskud på minus 7.400,- kr. grundet udgifter til arrangementer 

for IF-Klubben. 

 

3. Flytning af regnskabsåret. 

Bo fortæller, at hvis regnskabsåret flyttes til 1. 1. - 31. 12., bliver der et arbejdspres for 

kassereren med at afslutte regnskabet i januar, gøre det klar til revisor, lave budget samtidig 

med, at der skal udsendes kontingentopkrævning. Bo mener, at kassereren skal have god tid til 

at kunne ordne regnskabet og aflevere det til revisor (som igen også skal have et rimeligt 

tidsrum til revision), så det kan fremlægges på generalforsamlingen i marts. Bo mindede om, at 

der er tale om frivilligt arbejde. Derfor bør regnskabsåret ifølge Bo ikke ændres. Bestyrelsen tog 

Bo’s redegørelse til efterretning. 

 

4. Mobilepay.  

Mobilepay er blevet dyrere og koster 600 kr om året. Vi evaluere på mobilepay-løsningen i 

2020 ift. om det kan betale sig. 

 

5. Peter Grønlund – manglende betaling for link.  

Peter opfordres til sponsorgaver ved fx DM. 

 

 

 

 



 
6. European IF-Event Cowes.   

Magnus orientere om forløbet ift. forberedelser. Der afholdes møde i København januar/februar 

2020 med deltagelse fra Holland, England, Tyskland Norge, Sverige og Danmark. Setup for 

European IF-Event afgøres på mødet. Bestyrelsen godkender et budget til møde på 4000 kr. 

 

 

 

7. Klub/klasse kamp. (Klubber dyster internt i IF-både).  

Magnus opfordrer til at medlemmer af klubben og bestyrelsen arbejder for at der dystes imellem 

sejlklubber i IF-både. Aktuelt forsøges en klubkamp Mosede/Sundby. 

 

8. DM 2020. Status.  

Dragør har udarbejdet en invitation. Datoer er sat til 20.-22. august. 

To eller tre dages stævne? Magnus tager spørgsmålet videre til arrangør og 806-klubben. 

Bestyrelsen har drøftet dette og fundet fordele og ulemper. En model kunne være at afholde et 3 

dages stævne med afvikling af sejladser over 2 dage fx fredag og lørdag. 

 

9. DM 2021. Bestyrelsesmedlemmer præsenterer forslag. 

Magnus har kontakt med Sundby Sejlforening. Der er sendt anmodning om DM 2021 eller 2022 

og SS skal behandle denne på deres bestyrelsesmøde. 

 

10. IF-Træf. Fast lokation eller ny klub? Budget?  

Der bliver foreslået, at stedet ændres fra gang til gang. Magnus foreslår Mosede, Sundby eller 

Svanemøllen på skift. Årsagen er at de fleste aktive IF’ere er på østsiden af Sjælland. IF-Træf 

skal finde sted i maj eller juni måned. Der afsættes et budget på 3500,-  

 

11. Nye bestyrelsesmedlemmer  

Bo stopper i 2021. Niels Flandrup er på valg til GF ’20, men genopstiller til et år mere. Klaus 

vil træde tilbage grundet helbredet. Dvs. at bestyrelsen behøver en ny kasserer, eventuelt ny 

formand i 2021 og i nær fremtid et bestyrelsesmedlem. 

 

12. Forsikring af Halvmodellen (anslået værdi ca.70.000).  

Niels F undersøger om husstandsforsikring dækker. 

   

13. Klubtur til Berlin.  

Bjarne har talt med Peter Grønlund. Bestyrelsen regner med at ca. 6 personer vil deltage. Vi skal 

bruge en 10 personers bus. Deltagelse er for alle og annonceres på hjemmeside. Bjarne spørger 

ind til praktiske organisation samt hvilket regatta vi deltager i. Berlin afholder flere Regattaer i 

maj, det er aktuelt med deltagelse i en af disse. Budget 2.000 kr. 

 

 

 

 

 



 
14. Medvind.  

Klubbladet uden danske indlæg? Magnus påpeger, at ingen danske medlemmer indsender 

artikler længere. Artikler lægges også op på hjemmesiden. Medvind koster ca. 10.000 kr. årligt. 

Revurdering af fysisk blad kontra web-blad. Formanden mener, at vi skal tage det på 

generalforsamling. Bestyrelsen er enige om, at tage det med som punkt på GF 2020. ”Skal vi 

have web-blad eller fysisk blad.”  

 

15. Klasseregler.  

Bestyrelsen har modtaget forslag til ændringer af klasseregler. Behandles på næste 

bestyrelsesmøde i januar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


