Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00.
Mødet blev afholdt på adressen
Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde
Dagsorden:
1. Valg af referant
Referent Peter Brøgger
Referenter næste gange
Forårsmøde 2018 – Flemming Palm
Efterårsmøde 2018 – Lars Brædstrup
Deltagere:
Ditte Andreasen
Søren Kæstel
Michael Møller
Bjarne Marcussen
Lars Brædstrup
Flemming Palm
Peter Brøgger
Fraværende:
Uffe Raahede
2. Generalforsamling
a. I Jægerspris
Der arbejdes ud fra afholdelse i Jægerspris Sejlklub
Generalforsamling og sejlerdag evt. med fælles spisning aften osv.
b. Dato
Lørdag den 3. marts 2018
c. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ditte, Flemming og Søren
Alle er villige til at modtage genvalg
3. Økonomi
a. Status
Der forventes et bedre driftsresultat end budgetteret
b. Budget for 2018 (kræver diskussion af strategi først og tages derfor efter pkt
10)
I 2013 blev det besluttet at bruge ekstra penge fra egenkapitalen til at
fremme klassen
Budgettet viser at omkostningerne ville ”løbe rundt” hvis dette punkt blev
neutraliseret.
4. Hjemmeside og blad

a. Finn’s kommentarer omkring hjemmesiden
Finn ønsker bestyrelsens holdning til anden sejlsport.
Det vigtigste er selvfølgelig at der kommer Folkebåds relevant stof på
hjemmesiden, men der er enighed om at det eksempelvis er OK at henvise til
Volvo Ocean Race
Da det giver ”liv” at der er aktiviteter på hjemmesiden
b. Kommunikations strategi: Balance mellem blad og hjemmeside?
Der var enighed om at få et større samspil mellem de to medier
Eksempelvis kunne der på hjemmesiden vises en fuld artikel med mange
billeder
Medens der i bladet er begrænset plads og derfra kan henvises til
Hjemmesiden
c. Retningslinier for blad?
Det er positivt at der var så meget stof til sidste blad, at det var nødvendig at
vælge noget fra.
Det er super at bladet har fået meget mere fokus på tursejlads, men også
vigtigt at bladet bibeholder at afspejle mangfoldigheden og ambitioner for
klassen
Der er enighed om at i et efterårsblad, bør der være plads til både billeder og
artikler om Guldpokal/DM og dets vindere
Fotograf: Der skal opfordres til at de arrangerende klubber at der forsøges
skaffe en fotograf – eksempelvis af vinderne
Peter har som mål for 2018 - at tage billeder af vinderne ved stævner (hvor
han selv deltager)
d. Se også punkt 10 a Ungdom i klassen – hvor det blev besluttet at lave en
særskilt fane på hjemmesiden, som hedder ungdom.
5. DM
a. Evaluering af DM 2017
Det ville have været godt hvis der havde været en fotograf tilknyttet
Dette bør tages op med den arrangerende klub, om de har mulighed for at
skaffe en fotograf
Måling: Det er vigtigt der fremadrettet bliver måling til DM (og GuldPokal)
Elles falder standarden
Det er vigtigt at der bliver mere måling i 2018
b. Statutter for ungdomspokalen mangler
Bedste besætning med under 40 år i gennemsnit

c. DM 2018 – Flensborg
Planlægningen er i fuld gang Styres meget af Tyskerne, men Ditte deltager og
sikre de retningslinjer vi ønsker (eksempelvis antal dage og at der skal være
måling af både)
Datoen 14-18 august 2018
i. Status
Der er åben for forhåndstilmelding
d. DM 2019 - Faaborg
i. Status på planlægningen
Vi samarbejder med Faaborg Sejlklub om at finde en dato, gerne slut
juni, start Juli
ii. Åbning for nye sejladstyper, kortere ben? Inderfjorden?
Det er OK hvis stævnet lægges på Inderfjorden
e. Fremtidige DM
i. 2020 er åben – ønsker om geografisk placering?
Vi arbejder ud fra at finde en klub i Jylland, eksempelvis Aabenraa eller
Ebeltoft
ii. 2021 – Sundby, skal bekræftes
Mangler en bekræftelse, da kontaktpersonen er ny
iii. Ansøgning fra Lynæs om DM eller GP
Passer i øjeblikket ikke ind i planlægnings kalenderen, hvor vi ønsker
forskellig geografisk planlægning – Lynæs er med i den fremtidige
planlægning
6. Måling
a. Kalibrering af vores nye vægt – status?
Er kalibreret, der budgetteres med kalibrering hvert andet år
b. Retningslinier for lån af vægt
Afklares i mail forum, efter bestyrelsesmødet
c. Snak om DM måling i år og næste år
Strammes op, der skal være måling hver år
d. Certificering og sejlknapper for udlændinge
Sejl, som forefindes ombord, når båden kapsejler, skal have isat et
certifikatmærke fra DS eller anden national myndighed med tilhørende
verifikation i form af en officiel målers (eller sejlmagers) underskrift og dato

7. NFIA
a. Guldpokal
i. Evaluering af GP i Kerteminde
OK arrangement
ii. GP 2018
Simrishamn, Sverige - Virker under kontrol
iii. GP 2019 – ons-lør uge 32?
1. møde afholdt i Aarhus – tegner rigtig godt
b. Teknisk Kommité
Hvilken træsort må bruges på en Folkebåd (lister osv) da teakpriserne er
steget meget og teak er svært at få fat på
Tyskerne har forespurgt på forskellige sorter (f.eks bambus) – holdningen fra
bestyrelsen er at så længe det er træ er det OK
Tyskerne kommer med oplæg til sorter
8. Rangliste
a. Fastholder vi nuværende form – kun mesterskaber tæller?
Enighed om at vi fortsætter i nuværende koncept
b. Fyns mesterskab – Kerteminde forår?
Kerteminde 23-24. juni 2018
c. Jysk Mesterskab –Århus?
Ifm. Aarhus Festuge 8-9. september 2018
d. Statutter for mesterskabspokaler – inkl gravering
Der er ikke nedskreven statutter – Flemming laver oplæg til statutter
I år skal ALLE pokaler afleveres til bestyrelsen, så der kan sikres de er
opdateret,
Fremadrettet skal de pokaler der har en plakette skal afleveres til
Folkebådsklubben, som sørger for betaling og ensartet gravering
Dem hvor der ”kun er navn indgraveret – kan man vælge at gøre det selv, eller
aflevere pokalen til bestyrelsen på generalforsamlingen
Har man selv graveret skal pokalen senest afleveret ved stævnet det
efterfølgende år

9. Tursejlads
Der er træf i Ballen i Pinsen 2018
Det er et team fra Kerteminde der mødes der
Alle andre er velkommen
Det er som sådan ikke et fast program – men hyggeligt at mødes så mange som
muligt
Tilmelding ikke nødvendigt – man dukker bare op
Vi lægger op til at der annonceres for Folkebådstræf ifm. stævner
10. Strategi for fremtiden
a. Ungdom i klassen
Besøg i bestyrelsen af Flemming Kold, Lars Vilhelmsen og Nicolai Kold
med fokus på hvad vi kan gøre for at fremme yngre sejler i Folkebådsklassen.
Der oprettes en facebook profil - for unge Folkebåds sejlere i klassen
Info til unge på hjemmeside
Forslag om at lave ungdoms trænings weekender
Ungdoms repræsentant i bestyrelsen
Kunne starte som suppleant allerede fra næste generalforsamling
Der er udpeget en arbejdsgruppe under bestyrelsen
Lars og Nicolai tager initiativ
Derudover blev det besluttede vi også at lave en særskilt fane på
hjemmesiden, som hedder ungdom, tilrettet nye unge folkebådssejlere, gaster
og skippere. Formålet er at gøre det lettere for unge at komme ind, og i gang.
Flemming tilbyder at lave et oplæg til dette.

b. Støtte fra DS – værdige formål?
Ditte beder Lars og Nicolai komme med et oplæg

11. Aflevering af de sidste jubilæumsbøger
Mange bøger er afleveret
Bestyrelses medlemmer har et lille lager liggende – så man kan henvende sig til
nærmeste bestyrelses medlem hvis du ikke har modtaget bogen

12. Evt. og ny mødedato
Næste møde den 17. marts 2018 – København - ved Ditte Sundby Parkvej 11 st. Th.
2300 S
Efterårsmøde 17. november 2018 – Kerteminde - ved Ditte Kikkenborg 17, 5300
Kerteminde

