
 

 

Generalforsamling 2018 

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 

Referat 

Søndag d. 25. marts 2017 kl. 14.00, Hotel Ærø, Brogade 1-3, 5700 Svendborg 

34 fremmødte. 

Referent: Carl Mangor 

 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent. 

Stig Ekblom 

- som konstaterede, at der ikke var bemærkninger til dagsordenen. 

 

2.  Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

(Se den fulde ordlyd på hjemmesiden) 

Der var spørgsmål til den udviklingen af den eventuelle Træskibshavn i København. Catja Beck-

Berge kunne svare, at arbejdet foregår, men det er tvivlsomt, både hvad angår hvor og hvornår. 

Beretningen blev herefter vedtaget 

 

3.  Planer for det kommende år. 

 Færdiggørelse af Yachtloggen 

 Orøtræf, 1. – 3. juni 

 Sommerstævne i Middelfart, 12. – 15. juli 

 Svendborg Classic Regatta, 9. – 11. august 

 “Øresund på langs” 11. august 

 ”Træf Fjordens Træbåde” på Orø, 18. – 19. august 

 Maritimt folkemøde i Korsør 25. august – hvor interesserede meget gerne må melde sig 

 Ny lay-outer til klassisk Træbåd. Gorm Boa stopper ved årets udgang. 

Alle datoer vil snarest være at finde i ”Kalenderen” 

 

Det er ikke et punkt til afstemning, men forsamlingen tog godt imod. 

 

4.  Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet godkendt 

 

5.  Behandling af indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 

 

6.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

 Uændret kontingent  



 

 

 

7.  Valg af formand 

Der kunne ikke opstilles en kandidat.  

Da vedtægterne foreskriver, at generalforsamlingen vælger formanden, skal den kommende 

bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling  

 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Catja Beck-Berge 

Bendix Sandfoss Laxvig 

 

9.  Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 Dorthe Christensen 

 

10.  Valg af revisor/revisorsuppleant 

Jens Christian Pedersen 

 

11.  Eventuelt. 

Gorms krydsord. 

Hugo Hørlyk Karlsen blev udtrukket som vinder 

 

Der er problemer med levering af KlassiskTræbåd. Dog færre ved sidste nummer. Kasseren har 

kendskab til 6 personer, der mangler bladet. For fremtiden vil det komme som pdf på 

udgivelsesdagen. 

Forsamlingen bekræftede sammen med dirigenten, at den nye redaktør gør et godt stykke arbejde. 

Stig Ekblom, Roskilde, modtog ”Den gyldne pullert” for sit mangeårige arbejde som redaktør 

Ove Juhl, Stege, udnævntes som æresmedlem for sine mange år som bestyrelsesmedlem og 

formand 

 

Endelig uddeltes det nye trykte register. Alle, der ikke fik et eksemplar på generalforsamlingen, vil 

modtage det med posten. 

 


