Hvem er du?
Navn:
Adresse:

Postnr/by:
Telefon:

E-mail:
Medlem af DFÆL?

Ja

Nej

Fartøjet?
Dato for registrering:
Hvor befinder fartøjet sig?

Fartøjets stand:

Udstilling
God brugsstand
Noget slidt
Brug for stor renovering

På land eller i vandet?

I vandet
På land

Fartøjets navn:
Fartøjets art:

Skønnet længde i meter:
Skrogtype:

Kutter
Spidsgatter
Plat/spejlgatter
Andet:

Klink eller kravel?

Klink
Andet:

Send meget gerne billeder af fartøjet sammen med det udfyldte skema. Send det
hele til kulturarv@defaele.dk. For yderligere information, se side 2.
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Kravel

GUIDE TIL DIG, DER SKAL BÅDTÆLLE
Du samler data om ældre lystbåde af træ i dit nærområde. På tekst og gerne fotos.
Inden du går i gang, skal vi have aftalt, hvor du registrerer både. Så kan vi koordinere opgaven
mellem indsamlerne. Kontakt os for at aftale dit område.
Du skal udfylde et lille spørgeskema for hver båd, du registrerer. Det er enkle oplysninger, som du
som regel kan få ved at se på båden.
Skemaet udfylder du:
1. Via en hjemmeside på mobiltelefonen eller din computer.
2. Via en pdf på din computer, eller samme pdf printet ud på papir.
Billeder: Du må meget gerne tage billeder af de fartøjer, du registrerer. Dem sender du med mail.

Kom godt i gang
Skemaet skal udfyldes med så mange oplysninger som muligt.
Udfylder du gennem vores særlige hjemmeside på mobil eller computer, kan du sende din
registrering direkte fra hjemmesiden, du er inde på.
Udfylder du skemaet som en pdf på din computer eller printet ud på papir, skal det bagefter
mailes til kulturarv@defaele.dk.
Du kan også sende det udfyldte skema på papir i et brev til os.

Hvis du ønsker at ændre en registrering
Kontakt os og beskriv hvilken registrering du ønsker ændret og hvad der skal ændres.

Mail, ring eller send brevpost
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Sådan kontakter du os – for at aflevere registreringer eller for at spørge eller kommentere:
Send e-mail til kulturarv@defaele.dk
Ring til +45 2298 1674, Simon Bordal Hansen.
Brev til Simon Bordal Hansen, Bygaden 72, 4305 Orø

Arbejdsgruppen "Bådtælling 2020-2021" består af
Ove Juhl, Preben Rather og Simon Bordal Hansen

Side 2

