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Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 
 

Referat af Generalforsamling 2017, Fredericia, lørdag den 25. februar 2017 

 

Referent: Carl Mangor 

 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Torben Tolstrup - der konstaterede at generalforsamling er rettidigt indkaldt. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden Catja Beck- Berge nævnte, at beretningen har været offentliggjort på hjemmesiden. Hun 

nævnte derfor nogle udvalgte punkter, hvorefter dirigenten åbnede for diskussion indholdet. 

Dette affødte kun få indlæg, og herefter kunne beretningen vedtages. 

 

3. Planer for det kommende år. 

Bestyrelsens planer for det kommende år er bla. 

 Vidar (Victoria)/ DFÆL er inviteret til at holde foredrag d. 14. marts i Hornbæk Bådeklub   

 Fjordsejlerne har planer om Orøtræf i juni og en fællessejlads til stævnet i Skælskør. 

 Frederikshavns Træskibslaug kommer til Hobro 

 Sommerstævne i Skælskør. 13-16 juli. 

 Fælles udflugt til Stockholm med besøg relevante for træbådsentusiaster  

 Forsat arbejde omkring ”Yachtloggen” 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Såvel regnskab som status har været tilgængeligt på DFÆL’s hjemmeside. 

Regnskabet er godkendt af revisor Knud Isager. Regnskabet inkl. budget blev godkendt af 

Generalforsamlingen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslår at et af årets blade udgår til fordel for et trykt register. 

Fra salen blev fremført, at man kunne lave det i pdf-format til tryk-selv. Herefter vil det være muligt 

med løbende opdateringer. Der vil fra hjemmesiden kunne laves et udtræk til brug for print. 

Det løser dog ikke ønsket om en præsentabel bog der viser foreningens både. En trykt version af 

registret er samtidig et nedslag i en bestemt tid til eftertiden, i lighed med seneste register fra 2009. 

Bestyrelsen anbefaler tillige, at det bliver årets sidste nummer, der benyttes som registerudgave. 

I forlængelse af denne diskussion, kom der input fra salen om, at man evt. i vid udstrækning selv 

distribuerer, for at spare porto.  

Forslaget om et trykt register blev vedtaget, og Ove Juhl og Gorm Boa er klar til at gå i gang med 

arbejdet. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjes med 20,-kr.  til 400,- 

Forslaget blev vedtaget 
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7. Valg af formand 

 Formand er ikke på valg 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:  

Poul Klentz (modtager ikke genvalg)  

Carl Mangor (villig til genvalg) 

Bestyrelsen anbefaler Benny Andersen, Bryrup 

Benny Andersen og Carl Mangor blev valgt 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

På valg er:  

Ole Toft modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen anbefaler Ole Ingvor Olsen, Jægerspris 

Ole Olsen blev valgt 

 

10. Valg af revisor/revisorsuppleant. 

På valg er revisor: Knud Isager (villig til genvalg) 

Knud Isager blev genvalgt 

 

11. Eventuelt.  

Årets vinder i Krydsord blev Bo Jensen fra Svanemøllen. 

 

Det blev nævnt fra salen, at DFÆL burde finde alternativer til distribution af Klassisk Træbåd.  

 

Der var et ønske om at kunne bevare de mange gode informationer, der udveksles på Facebook. Det 

ville være fint om disse kunne overføres til vores eget medie, FORUM. 

 

I den forbindelse var der forespørgsel om muligheden for at lægge billeder ind på FORUM. 

 

På Sommermødet i Svendborg blev der rejst en ide om et fælles stævne i hvert andet år i Svendborg 

sammen med Classic Regatta. Bestyrelsen havde på forhånd udbedt sig holdninger til denne debat. 

 

Fra salen blev det fremført:  

For ideen: 

- Der ikke er plads til fraktioner i vores branche, og at vi derfor må holde sammen så godt som 

muligt, og Classic Regatta og Sommerstævnet kunne udgøre et godt makkerpar.  

- Vores sommerstævne koster mange mandetimer, og en aflastning hvert andet år kunne være 

positivt.  

- Det er kedeligt at skulle vælge mellem enten det ene eller det andet stævne. 

 

Mod ideen: 

- SCR er ikke nødvendigvis for alle. 

-Sommerstævnet er spændende fordi man kommer til nye stede og giver mange nye bekendtskaber. 

- Der har tidligere været dårlige erfaringer med at finde plads til DFÆL i andre og større 

arrangementer. 
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Bestyrelsen ville ikke på stående fod anbefale hverken det ene eller det andet, men opfordrede til at 

holde diskussionen kørende blandt medlemmerne. 

 

I forbindelse med Sommerstævnet opfordredes der fra salen til lave nogle planlagte stop undervejs, 

så man kan sejle mere eller mindre i fællesskab til og fra stævnet. Bestyrelsen svarede at 

planlægningskræfterne hovedsagligt bliver brugt på selve stævnet, hvorfor medlemmerne opfordres 

til selv at koordinere fællessejlads og meget gerne indsende info til hjemmesiden/ dele på Facebook 

så deltagerne har mulighed for at mødes undervejs.  

 

Der blev spurgt til om man kunne forestille sig genoptryk af ”Bogen om Meterbådene” og 

”Spidsgatterbåden”? Her var svaret, at Vidar med Victoria har planer om en opdatering af 

Meterbådene, samt at Henrik Effersøe arbejder på noget lignede vedrørende Spidsgatterne. 

 

Der var et ønske om en bedre opløsningsgrad for billederne på hjemmesiden. Ove Juhl svarede, at 

det først er muligt, når vi får en bedre hjemmeside. 

 

Endelig var der spørgsmål til om bladene distribueres med Postnord, og hvordan det fungerer? 

Formanden svarede, at der desværre er problemer med medlemmerne ikke får deres blade trods tæt 

dialog med Postnord.  

 

Formanden takkede de mere den 30 deltagerer for god ro og orden og Generalforsamlingen blev 

således hævet.   


