
 

 

Generalforsamling 2016 
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 

Søndag 28. februar 2016 kl. 13.30 

33 fremmødte. 

Referent Carl Mangor 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Stig Ekblom 

 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

Beretningen var udsendt skriftligt, og formanden uddybede nogle af årets aktiviteter.  

 

Gorm Boa efterlyste et trykt register og spurgte til muligheden for, at foreningen igen ville udsende et 

sådant? 

Her lovede formanden, at forslaget ville blive taget op på kommende bestyrelsesmøde. Gorm Boa tilbød at 

stille sig til rådighed som layouter.  

 

Under henvisning til orienteringen om en træbådshavn i København, blev der opfordret til at se på Flensburg, 

hvor der er skibe, værfter og aktiviteter. 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget 

 

 

3. Planer for det kommende år. 

 

Formanden redegjorde for planerne for 2016. 

Der arbejdes naturligvis videre på digitaliseringsprojektet, og i den forbindelse skal der søges yderligere 

midler og det skal desuden afklares, hvorledes rettighederne til tegningerne håndteres ved offentliggørelse. 

Gennemførelse af sommerstævnet i Svendborg 

For at forbedre hjemmesiden har Ken (Gl. Sussi fra Frederiksværk) indvilget i at blive en slags webredaktør. 

 

DFÆLs Facebook-gruppen har oplevet et sandt boom den sidste uge og her vil bestyrelsen arbejde på, at 

nogle Facebookvenner bliver til medlemmer af DFÆL. 

 

I det kommende år håber DFÆL ligeledes at kunne bidrage med støtte til de lokale initiativer rundt om i 

Danmark. 

 

Dokumentaristen Ida Bach Jensen har fået kik på DFÆL. Hun arbejder pt. på en synopsis til en film om livet 

omkring træbådene af ca. 40 minutters varighed. Filmen skal dække hele året og hele landet. 

 

Vi vil fortsat bruge vores observatørpost i Skibsbevaringsfonden. Fremover vil vi være repræsenteret ved 

vores kasserer Poul Klentz. 

 

Endelig har Stig Ekblom givet udtryk for, at han indenfor det kommende år vil trække sig som redaktør af 

Klassisk Træbåd. Det betyder, at vi skal finde en ny bladredaktør. 

 

Under punktet kom der en del input fra forsamlingen angående det kommende år. Disse refereres under 

eventuelt. 

 

 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab og status. 

 



 

 

Poul Klentz fremlagde regnskabet, og revisoren har godkendt det. 

Regnskabet godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

 

7. Valg af formand 

 

Her modtog Catja Beck-Berge genvalg  

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Her modtog Ove Juhl genvalg og Mogens Havsted indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Anders 

Rugaard. 

 

Bestyrelsen består herefter af 

 

Catja Beck-Berge, formand 

Poul Klentz, kasserer 

Ove Juhl, bestyrelsesmedlem 

Mogens Havsted, bestyrelsesmedlem 

Carl Mangor, bestyrelsesmedlem  

 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 

 

Her modtog Ole Toft Jacobsen genvalg og Lars Vestergaard Christiansen indtrådte i stedet for Carl-Ove 

Thor. 

 

 

10. Valg af revisor/revisorsuppleant. 

 

Her modtog Jens Christian Pedersen genvalg. 

 

 

11. Eventuelt. 

 

Formanden startede med at takke Anders Rugaard for 6 gode år. Vi kan takke ham, for de meget flotte 

udstillinger på messerne de senere år. Anders har også været meget involveret i udarbejdelsen af principper 

til brug for udmærkelser og bevaringsplaketter og ansøgningerne til brug for Yachtloggen.  

 

Herefter kom der fra salen en række forslag til søværts aktiviteter i sommeren 2016: 

 

 Nordisk sejlads i Hobro 

 Maritime kulturdage i Skælskør. Sidste weekenden i maj. 

 Ikke mindre end 2 kræmmermarkeder i Frederikshavn: 4. juni og 13. august. DFÆL ligger gratis 

weekenden over. 

 Stævne i Ebeltoft træskabshavn i august. Miljø som i 1930'erne.kystkulturarrangement. 



 

 

 Der kom forslag om at vise samtlige aktiviteterne i grafisk form et Danmarkskort. 

 

Redaktøren opfordrede til at gå på biblioteket og få afsat bladet. 

 

Formanden opfordrede til snakke med sin lokale havnefoged om friplads for DFÆL-gæster i havnen. I 

øjeblikket er der fripladser i: 

 Glyngøre 

 Fregathavnen i Ebeltoft 

 Aarhus Træskibshavn 

 Sydhavnen i Kolding 

 Maritimt Center Svendborg. 

 

Der var et ønske om udtoning af forskellene mellem TS og DFÆL. 

 

Nogle havde problemer med at finde indkaldelsen til generalforsamlingen på hjemmesiden. Det skyldes at 

feltet ”Nyheder” er flyttet nederst på siden, og dette tages op med webmasteren. 

 

Der udtryktes ærgrelse over, at der ikke kom nogen kalender til 2016. Problemet er det store misforhold 

mellem arbejdsindsats og udgifter forbundet med udgivelsen og det antallet af solgte eksemplarer.  

 

Der var en opfordring til invitation af smakkejoller stævnet i Svendborg 

 

Formanden kunne til sidst takke forsamling og dirigent for god ro og orden, samt et varmt velkommen til de 

nye i bestyrelsen. 


