Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2016 kl. 10.00.
Mødet afholdes på adressen
Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde
Deltagere:
Ditte Andreasen, Søren Kæstel, Michael Møller, Sonny Kallehave, Flemming Palm, Bjarne
Marcussen, Peter Brøgger, Lars Bræstrup. Webmaster Finn Hartvig var inviteret.
Fraværende med afbud: Ingen
Dagsorden (vist med fed og kursiv print):

1. Valg af referent
Lars blev valgt. Bjarne vil referere næste møde i marts 2017.
2. Generalforsamling

a. I forbindelse med bådudstilling
Afholdes i Fredericia.
b. Dato?
4. marts 2017
c. Fredericia eller Kolding?
Flemming aftaler med Per Buck vedr. lån af lokale på hotel i nærheden.
d. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Michael, Peter, Lars, Sonny
Alle undtagen Sonny genopstiller. Der søges efter en suppleant.
3. Økonomi
a. Status

Regnskab 2016 (Bemærkninger fra kasserer)
Vi holder os indenfor budgettet.
Budget 2017
Udkast til budget for 2017 blev præsenteret, men uden budgettering af særlige aktiviteter
for jubilæumsåret, da vi allerede har en særlig hensættelse i egenkapitalen til dette formål.
Vi havde en grundig diskussion om budgetter og aktivitetsniveau flere år frem i tiden, da vi
i disse år kører med årlige underskud (som er præsenteret på generalforsamlingen)
Principper for km-godtgørelse blev diskuteret indgående i det lys, da vi har set stigning i
denne post over tid. Generelt blev vi enige om
-

Vi afholder bestyrelsesmedlemmers og andres omkostninger, når de optræder på Dansk
Folkebådsklubs vegne
vi betaler statens takster for kørte kilometer
vi forsøger i videst muligt omfang at arrangere samkørsel

-

vi betaler ikke, hvor vi optræder som medlemmer af DFK, f.eks. til generalforsamling

De afholdte omkostninger i de foregående år, falder med ganske små afvigelser, indenfor
disse principper.
Alle kommentarer til budgetforslaget, bliver samlet til et nyt forslag, der fremsendes til
bestyrelsen.
4. Hjemmeside og blad

a. Per Damm har meddelt at han stopper som redaktør
Vi tager til efterretning at Per Damm stopper som redaktør. Bestyrelsen er varslet
om dette for et år siden.
b. Balance mellem blad og hjemmeside?
Der er brug for mere kommunikation mellem blad og hjemmeside. Det skal
fremover vurderes hvilket stof der er egnet til de respektive medier.
Evt. samles et medieudvalg med bladredaktør, webmaster og en valgt af
bestyrelsen.
c. Fremtid for blad?
Der er måske en del medlemmer der kun læser bladet! Bladet koster pt 109 kr. pr.
medlem pr. år.
Der er et emne til ny redaktør. Derfor er der en mulighed for at fortsætte med et
blad, men det må afgøres på næste generalforsamling. Der er delte meninger om
nødvendigheden af et blad og med et lille overvejende flertal for at forsøge at
fortsætte med et blad, vil bestyrelsen stille forskellige modeller op til drøftelse på
generalforsamlingen.
Folkebådscentre rundt i landet pålægges at sende stof til hvert blad.
5. DM

a. Evaluering af DM 2016
Der er et par emner der kan gøres bedre, blandt andet prisen og festmiddagen.
Diskussionen der førtes via Facebook vedr. håndstropper var uheldig, da den var
baseret på manglende viden. Det var forstyrrende, men det viser at der bør
fokuseres mere på om reglen overholdes. Reglen skal præciseres tydeligt på
hjemmsiden.
b. DM 2017

i. Status
Stævnet er flyttet fra Ebeltoft til Århus og afholdes i forbindelse med Århus
Festuge. Det er godt for Århus, da de skal arrangere Guldpokal i 2019, og
her kan høste gode erfaringer til fordel for os sejlere.
ii. Tanker om stævnet – sejladser, baner osv.
Folkebåde sejler på egen bane. Længden afpasses efter antal deltagere. Hans
Friis er hyret til dommer. Der stoppes søndag kl. ?? med mindre et DM ikke
er i hus.

iii. Festmiddag lørdag
Logistik i middagen er til drøftelse, der er mulighed at f-sejlere får et telt for
dem selv eller hvis det ønskes sammen med Århus Festuge deltagerne.
iv. Indkvartering
Der er problemer med camping og der arbejdes med mulighed for at bo i
større både rundt i havnen.
c. DM 2018
Det officielle navn bliver ”IDDM International Deutche Danische Meisterschaft
2018”
i. Status på planlægningen
To møder er afholdt i Flensborg. Ditte deltager i planlægning og Bjarne tager
gerne med på kommende møder.
4 dages DM er et kompromis. Stævnet afholdes 1. uge i august fra onsdag til
lørdag den 1. til 4. august 2018.
Forplejning eksklusive morgenmad er indeholdt i startgebyr på 250 euro.
Der sejles på den inderste del af fjorden. Der er alternativ mulighed for at
flytte banen til området ved Glücksburg, øst for Oks øerne.
Stævnehavn og campering på græs er i Fahrensodde Havn.
.
ii. Erindringsplaketter?

Flensborg sejlerne har for skik at sponsorere et lille glas til hver sejler der
deltager. Til dette mesterskab er der derudover fra tysk folkebådsklub
forslag om en glasplade med dekoration til hver sejler som koster 2.5 euro
pr. sejler. Vi vedtog at følge værternes skik og støtter med udgiften til de
danske sejlere.
d. Måling
Kalibrering af vores nye vægt

Vægten skal kalibreres hvert andet år og første gang i forår 2017. Den bor fremover
hos Erik Andreasen i Kerteminde. Bjarne er tovholder for vægten. Den transporteres
(ikke sendes) på rundtur til de klubber der skal afholde regionsmesterskaber og
mesterskaber. Der skal oprettes en positivliste over personer der må bruge vægten.
Der skaffes en kasse til korrekt opbevaring.
e. Snak om DM måling i år og næste år
Målerudvalg nedsættes og bruges til backup for kommende målinger. Emner for
måling udvælges til kommende stævner. Praktisk måling briefes for måler inden
hvert stævne.
Bjarne og Søren er medlemmer i målerudvalg.
6. NFIA
a. Guldpokal

i. Evaluering af GP i Helsinki
Fremragende arrangement med 7 danske både i feltet. Godt for klassen med

arrangementet i Finland. Der skal lyttes til NFIAs tanker for denne sejlads.
Kun ros til arrangørene.
ii. GP 2017 tages under punkt 10: 75-års jubilæum

b. Teknisk Komité
Ny turnus til ændringer om 4 år starter 1. januar 2017. Vedtagne ændringer træder i
kraft pr. 1. januar 2017.
c. Andet
7. Rangliste

a. Fastholder vi nuværende form – kun mesterskaber tæller?
Vi har oplevet bedre tilslutning efter denne ændring og fortsætter sådan.
b. Fyns mesterskab – Kerteminde forår? Fåborg?
Bjarne spørger Fåborg om de vil arrangere Speed Cup/Fynsk mesterskab i 2017.
Kerteminde inviterer til Storebæltsmesterskab og evt. Fynsmesterskab den 19. -20.
august 2017.
c. Jysk Mesterskab – Kolding formentlig ude, Århus under DM?
Vi spørger Åbenrå om Jysk mesterskab i juni. Ditte spørger.
8. Tursejlads
Der er en del nye medlemmer der sætter stor pris på den måde de bliver modtaget i
klubben. Mange af dem er tursejlere og har brug for ideer og tips.
Der opfordres, på hjemmesiden, til at indbyde til vinteraftner rundt i landets
Folkebådscentre og Lars Bræstrup er villig til at bidrage med program.
9. 75-års jubilæum

a. Guldpokal 2017
Turtræf arrangeres med fun sejladser i weekenden inden Guldpokal, der afsluttes
søndag med et brag af en fest. Guldpokal går fra mandag til torsdag. Mange
opgaver er på plads.
i. Støtte – formål og beløbsstørrelse
Klubben vil støtte økonomisk til et danseorkester to gange i løbet af stævnet.
b. Andre aktiviteter?
Jubilæumsbog går langsomt. Der skal meget snart ske noget. Beretninger skal
samles, en køreplan skal godkendes. Evt. spørge Flemming Hansen. Per Damm
samler og redigerer. Ditte aftaler med de involverede. Det er målet at bogen er klar
til udlevering ved Guldpokalen 2017.
Ideer:
- Beretning om Ove Kaaes både fra DeFæle ved Lars
- Jubilæumsskrifter tjekkes fra div. sejlklubber ved Bjarne
- Interaktivt museum for tips og ideer gennem tiden. Alle samler. Lars tovholder.
- Bedste beretninger fra Englænder Pokalen kan bruges. Ditte samler.
- Øletiketter med jubilæumsmotiv fremstilles. Moleøl arrangeres evt. med et lokalt
bryggeri ved Søren.
- Folkebådssange samles ved Ditte.
- Portrætter af æresmedlemmer samles fra F-Nyt ved Lars.

-

Spørge Lystfartøjsmuseet om særudstilling ved Lars
Pulje til brug for vore Folkebådscentre med lokale aktiviteter sættes af. Alle tænker over
muligheder.
Der sættes et beløb af til jubilæumsbogen.

10. San Francisco.
a. Holder vi fast i nuværende kriterier?

Kriterier for deltagelse drøftedes. Vi fastholder nuværende ordlyd og tilføjer
”deltagelse sidste gang betragtes som fornyelig”.
11. Evt. og ny mødedato
-

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Ditte den 19. marts 2017 kl. 10.00, Sundby Parkvej 11 st.
Th. 2300 S

-

Walcon Cup i 2017 under udarbejdelse.

-

Månedens billede på hjemmesiden blev drøftet. Det ændres til præmie hver måned. Et billede i
A3 format sendes let rundt. Årets bedste billede belønnes med rødvin.

Referent Lars Bræstrup

