
 

 

 

Generalforsamling 

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 

Søndag den 15. marts 2015 på Hotel Troense 
 

Ca. 30 fremmødte 

Referent: Carl 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Bent Okholm Hansen valgt 

 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

Catja Beck-Berge ville gerne nævne lidt udvalgte emner i den beretning, der har været tilgængelig på 

hjemmesiden i 1 1/2 måned.  

Det har været en meget kedelig situation, at registret ikke har fungeret, men at vi tilgængeligt kan glæde os 

over, at det nu snart vil være anvendeligt igen. 

Derefter kom Catja lidt rundt om Digitaliseringsprojektet mellem Svendborg Museum, Dansk Museum for 

Lystsejlads. 

Der var lidt om de lokale initiativer i Frederikshavn, København, Isefjorden og Svendborg. Simon Bordal 

Hansens Linoliebog er netop på vej i et nyt oplag, og foreningens Facebook-gruppe har nu nået et antal af 

161 medlemmer. Der blev udtrykt glæde over sommerstævnet i Kerteminde, foreningens hjemmesiden og 

dens "Forum" og især vores blad Klassisk Træbåd 

Dirigenten forsøgte at rejse en diskussion om beretningen, men ingen af de forsamlede var i det hjørne, så de 

eneste kommentarer var en tak fra Peter Hansen, Vivat, der gerne ville takke for den gode modtagelse i 

foreningen, samt en forespørgsel om et eventuelt nyt oplag af Linoliebogen. Og det kunne Catja love var 

nært forestående. 

 

Beretningen blev herefter vedtaget 

 

3. Planer for det kommende år. 

 

Den helt store opgave det kommende år bliver det fortsatte arbejde med digitaliseringen. Der er nedsat en 

styregruppe med repræsentanter fra de tre foreninger, og Poul Klentz fra DFÆL er udnævnt til projektleder. 

I forlængelse af sidste års opfordring fra generalforsamlingen har bestyrelsen arbejdet på at lave 

frihavnsaftaler med de forskellige havneadministrationer. Det er lidt op ad bakke og hjælp modtages gerne, 

hvis du har kontakt til en havn. 

Der arbejdes på at etablere en Forsikringsaftale med Søassurancen som et tilbud til medlemmerne. Der er 

stadig lidt uklarheder, og når en afklaring er nærmere, vil der blive orienteret. 

Hjemmesiden er under renovering og vil i løbet af foråret opstå en kende fornyet. Sidebredden vil blive 

tilpasset de nye dimensioner skærmene er udstyret i. Registret kommer op at stå i løbet af foråret. I den nye 

udgave bliver nemmere at rette sin båds data. Der kan oploades 4 billeder pr. båd. Registret bliver en 

integreret del af hjemmesiden. Der oprettes et intranet, så der bliver bedre kommunikation medlemmerne 

imellem. Endelig tilføjes der et betalingsmodul, der kan benyttes ved eksempelvis sommerstævne, køb i 

shoppen m.v. 

Næste stævne bliver i Helsingør sommeren 2015. 

I 2016 bliver det Svendborg, hvor Svendborg Sund Sejlklub, sammen med KDY, sammen kan fejre 150 års 

jubilæum. 

På baggrund af den store opslutning om Simon Bordal Hansens foredrag om linolie, hører vi gerne, om der 

skulle være andre i foreningen, der har en specialviden, de gerne vil ud med i en foredragsform. 

Der er kræfter i gang for etablering af en egentlig træskibshavn i København. DFÆL har været med til et 

enkelt orienterende møde. Vi støtter ideen, men er ikke direkte involveret på nuværende tidspunkt. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

 

Poul redegjorde for regnskabet. 2014 har også været en godt år i økonomisk forstand. Det kan aflæses i 

budgettet for 2015 på den måde, at vi lægger penge ud til rejser, møder og lignende forbindelse med det 

forestående digitaliseringsprojekt. Hvis projektet - og det er naturligvis forventet - vil pengene komme retur 

til foreningen. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: 

 

§ 8 Generalforsamling. 

Stk. 1 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert år inden 

udgangen af marts måned. Indkaldelsen annonceres som minimum på foreningens hjemmeside og med 

mindst 14 dages varsel. 

 

Ændringsforslaget blev begrundet med, at vi har brug for at præcisere, at en indkaldelse på foreningens 

hjemmeside er tilstrækkelig. Alternativet kunne blive en udgift på op mod 3.000 kr. for at nå medlemmerne 

pr. brev. 

 

Enstemmigt vedtaget 

 

      

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

 

7. Valg af formand 

 

Formanden var ikke på valg 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

 

Poul Klentz 

Carl Mangor 

 

Begge blev genvalgt 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er: 

 

Carl-Ove Thor 

Ole Toft Jacobsen 

 

Begge blev genvalgt 

 

10. Valg af revisor/revisorsuppleant. 

 

På valg er revisor: Knud Isager 

Knud blev genvalgt 

 



 

 

11. Eventuelt. 

 

Hans - Nina Swell , Odense -   havde en stor tak til foreningen og ikke mindst til bladet 

Redaktøren Stig Can III, Roskilde - replicerede med det samme og sagde at selvom det er et problem, at der 

er meget stof, skal det ikke forhindre folk i at sende ind. Han vil gerne have noget at vælge imellem, og 

opfordrede til at bruge bladet mere udadvendt 

Det blev bifaldet af Anja - Vixen, Langelinie - der finder der godt, at have noget der kan lægges ud på 

bordene. Det tilsvarende svenske blad er gået ind, og straks efter blev der ramaskrig, så der er nye kræfter i 

gang for starte et nyt. 

Carl Ove. Godt blad med volumen. Så det gerne i et A4 format og nye portopriser kan give muligheder i den 

retning. Bladet er et godt argument for at være medlem ad DFÆL 

Fin stand på Bådmessen. 

Carl Ove - Thilde Thor, Svendborg - slog et slag for, at foreningen kunne udvides med klassiske både i 

glasfiber. "Vi kommer længere og længere væk fra den periode, hvor bådene blev bygget. Vi må acceptere, 

at en klassisk båd godt kan være boet i glasfiber. Måske vi ikke skal være i samme forening, men bare hjælpe 

andre til at organisere sig. I Tyskland skal man i en tilsvarende forening gå 30 år tilbage så kan en båd være 

med 

Anja slog i den forbindelse et slag for vigtigheden af at komme på finansloven. 

Knud Isager kunne fortælle, at den diskussion har kørt i alle årene. Træbåde coated med glasfiber kan godt 

være med men ikke en LA-krydser, der er bygget sådan. 

Ole - Duen, Assens - sagde, at nok er vi grå i toppen, men vi møder flere og flere i Tyskland, der har små 

børn med. 

 

 

Catja kunne herefter runde på sidste punkt og generalforsamlingen af, med at vi nok må tage denne gamle 

diskussion hen ad vejen. Umiddelbart har vi mange spændende ting i gang, så hun var fortrøstningsfuld både 

i forhold til foreningens og bådenes overlevelse. 

 

Vi vil gerne spredes ud i landet, sagde Catja, og hører gerne om forslag til nye aktiviteter ud i landet. 

Vi har planer om at lave en dag, hvor vi laver noget for personer og grupper ude i landet, hvor vi i fællesskab 

kan gøre en indsats. 

Derefter var der tak til alle, der officielt og uofficielt har arbejdet for foreningen, for indlæg til båd og 

hjemmeside, plancherne til Bådmessen i Fredericia. 

Tak til forlagsgruppen med Simon i spidsen 

Tak til Knud Isager som foreningens revisor. 

Tak til Bent Okholm Hansen for ledelse af generalforsamling 

Tak til bestyrelsen 


