Referat af bestyrelsesmøde i DANSK FOLKEBÅDSKLUB
lørdag den 17. november 2018 kl. 10.00
Mødet afholdtes på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde
Tilstede: Ditte Andreasen, Søren Kæstel, Bjarne Marcussen, Peter Brøgger, Flemming Palm, Lars Bræstrup
(referent).
Fraværende: Michael Møller og John Wulff med afbud
Dagsorden:

(Markeret i fedt print)

1. Valg af referent:
Lars blev valgt til referent fremover
2. Generalforsamling:

a. I Fredericia?
Hvis det lykkes at etablere bådudstilling i Fredericia finder vi et lokale der. Ellers er det
gamle klubhus i Kerteminde en mulighed.
Udstilling i Fredericia mangler en tovholder. Der sendes opfordring ud til flere medlemmer i
området vedr. hjælp til at bemanding og en tovholder.

b. Dato? 2. marts?
2. marts 2019 er valgt

c. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Michael, Peter, Lars, John
Peter ønsker ikke genvalg. Der skal søges efter en kandidat til formandsposten.
3. Økonomi:

a. Status
Kasserer var ikke til stede...

b. Budget for 2018
NFIA kommer med en regning på en euro pr. medlem for 2019.
4. Hjemmeside og blad:
a. Hjemmeside
Der er behov for nogle tekniske opdateringer af hjemmesiden. Ditte snakker med Finn.

b. Redaktør?
Uffe har valgt at stoppe som redaktør. Vi skal nu finde en redaktør til bladet eller som
webredaktør. Vi spørger generalforsamlingen om der ønskes et blad, og om der er en der vil
påtage sig at være redaktør.
Der ligger overskydende blade hos Uffe og de skal hentes. Hvem henter? Ditte spørger
Michael.
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5. DM:

a. Evaluering af DM 2018
Det var et rigtigt godt DM. Alt på vandet var til ug og der var gode præmier, erindringsglas
og ok mad. Der er ønsker om dette samarbejde kan gentages om ca. 5 år.
Stævnet gav underskud trods en deltagelse på 57 både og gode sponsorer, og der er
forespurgt fra de to arrangerende klubber om DFK vil være med til at dække underskuddet.
En af årsagerne til underskud, er den Internationale jury. Også scenen til musikband var dyr.
Vi spørger Michael …. forslag: 500 euro i tilskud. Ditte spørger.

b. DM 2019 - Faaborg

5.b.i. Status på planlægningen
Det afholdes 28. - 30. juni og Bjarne rapporterede.
Det meste er på plads og aftalt. Hvis vi kommer over 30 både, gir' Fåborg Sejlklub
aftensmad torsdag. Der er stemning for at sejle på inderfjorden. De frivillige har
meldt sig. Der er en ny kran på kajen til 2.5 ton. Når der kommer over et vist antal
deltagere, ville det være godt at aftale med en mobilkran ud over den faste kran,
ved ophaling.
c. Fremtidige DM

5.c.i. 2020 er åben – ønsker om geografisk placering?

5.c.ii. 2021 – Sundby, skal bekræftes
Der er stor chance for at det bliver Sundby

5.c.iii. Ansøgning fra Lynæs om DM eller GP

6. Måling:

a. Klubbens vægt – placering og ansvar?
Bjarne har ansvar for vægten og sørger for den kalibreres hvert andet år, så længe han er i
bestyrelsen.

b. Retningslinjer for lån af vægt
Der skal ikke betales for lån, men udlånes kun ved tilstedeværelse af en af bestyrelsen
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godkendt person (måler, bestyrelsesmedlem eller lignende). Den må ikke sendes rundt, den
skal hentes og bringes. Der skrives en kort information om vægten til webben af Lars
c. Måle værktøj – ansvar og opbevaring.

6.c.i. NFIA kølskabeloner, div. fra John W
Delvis hos formanden og Bjarne

d. Snak om DM-måling næste år
Der skal foretages stikprøvekontrol med vejning og obligatorisk udstyr. Der vejes 1 – 2 både
og tjekkes et par andre ting, såsom toftens placering, stop på bom og mast og foreskrevet
bly på plads etc.

e. Certificering og sejlknapper for udlændinge
Det er Ok med rød NFIA knap og blå knap eller stempel fra den nationale myndighed.
7. NFIA:
a. Guldpokal

7.a.i. Evaluering af GP i Simrishamn
Niveauet var noget under tilsvarende sejladser i Danmark og Tyskland. På vandet
var der god plads til forbedringer.

7.a.ii. GP 2019 i Århus
GP 2020 i Eckernförde
GP 2021 – ansøgning fra Estland on hold/Dragør er måske også interesseret.

b. Teknisk Komité:
Bjarne er trådt ud af teknisk komite og Benny fra Jægerspris er måske interesseret i at
overtage den plads. Simon Osgood fra UK bliver tilbudt en plads i komiteen.

c. Andet:
Søren udtræder af NFIA bestyrelsen pr. medio 2018. Der skal findes en person fra Danmark
til næstformandsposten.
Mr. Arping NFIAs er ny chefmåler.

8. Rangliste:

a. Fyns mesterskab – Kerteminde? Hvornår?
24. - 25. august 2019
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b. Jysk Mesterskab – Århus?
Dato informeres senere...
c. Sjællandsk mesterskab er første weekend i maj.
9. Tursejlads:
- Tursejlerne vil fremover kunne inspirere sig af artikler i blad/web og der informeres om
vedligehold og mindre reparationer samme steder.
- Vinterarrangementer afholdes lokalt, hvor der inviteres. Lars er villig til at medvirke med program.
10. Strategi for fremtiden

a. Ungdom i klassen
Nicolai meddeler at de ikke kom hurtigt nok i gang. De skal i gang tidligt og har måske brug
for et tilskud fra klubben. De planlægger nogle træningsweekends. Nicolai skal spørges om
et udspil... Ditte spørger.

b. Kommunikation (hvis der er mere om det efter pkt. 4)
Er debatteret.
11. Aflevering af de sidste jubilæumsbøger:
Der er ca. 100 stk. tilbage.
12. Evt. og ny mødedato:
Nye takkegaver til stævnearrangører skal skaffes.
Forslag til udnævnelse til Æresmedlem: Vi har valgt et emne, der afsløres på generalforsamlingen.

Næste Møde: 16. marts 2019 hos Ditte på Amager kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 15.00

