Referat af
generalforsamling i
DFÆL, d. 8. marts 2020,
afholdt i Odense Sejlklub

1: Valg af dirigent:
Bent Okholm Hansen blev valgt med bifald, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i.h.t. foreningens love.

2: Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Beretningen er optrykt og dels offentliggjort på hjemmesiden dels til rådighed i lokalet.
Simon Bordal supplerede med orientering om årets oplevelser med Yachtloggen, som nu kører på
et sikkert spor med Ove Juhl som ankermand. En 1. udgave vil være klar til brug i løbet af foråret.
Samarbejdet med TS forløber godt,og i en positiv ånd, men et formaliseret samarbejde udover det
nuværende er p.t. ikke aktuelt, på grund af divergerende holdninger i TS.
Marian Aagesen og Ole Olsen orienterede om sommerstævnet i Frederiksværk.
Motorbådssejladsen bliver afløst af dels en guidet bytur, dels en sejlads på Arresø med turbåden
”Frederikke”.
Simon supplerede med oplysninger om vores nye redaktør af KT, Preben Rather, som også har
tilbudt at medvirke ved renovering af foreningens hjemmeside.
Simon orienterede også om forberedelserne til evt. bådtælling, og om vigtigheden af at have en
konkret viden om hvor talrig vores lystbådsmæssige kulturarv er. Se pkt 5.
Beretningen blev godkendt.

3: Planer for det kommende år:
Simon Bordal udtrykte ønske om at vi i foreningen kan videreudvikle og udbrede vores
formidlingsopgave, bla. ved stadig kontakt til lokale bådmiljøer, men også til enkeltpersoner med
ønske om bistand til et projekt.
Simon gjorde opmærksom på at medlemmerne falder fra i større antal end nye indmeldelser.
Kunne vi gøre noget for at fastholde disse medlemmer ? f. eks reduceret kontingent for medlem
uden stemmeret, men som fik bladet tilsendt. Bestyrelsen fremkommer med forslag/indstilling til
næste generalforsamling.

Gorm Boa foreslog støttemedlemskab, Folmer Teilmann foreslog ægtefællemedlemskab. Dorthe
Christensen oplyste at dette allerede findes,eks. Som ”hr. og fru Hansen”, også med
bådmedlemsskab, samt at medlemskab også kunne være en forening eller bådelaug.
Fra salen var ønske om at medlemskab af foreningen kunne indeholde en ansvarsforsikring af det
registrede fartøj. – Bestyrelsen undersøger.

4: Godkendelse af det reviderede regenskab, samt næste års budget:
Regenskabet er offentliggjort på foreningens hjemmeside. Papirkopier var til rådighed i lokalet.
Der er anvendt godt 12.000,- på deltagelse på bådudstilling. Carl-Ove Thor mente at nytteværdien
af denne omkostning ver beskeden. Flere tilsluttede sig denne opfattelse.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Carl-Ove, Anja Kjærsgaard, Jørgen Heidemann
og Folmer Theilmann, som arbejder med alternativ løsning.
Budgettet for 2020 indeholder ingen udstillingsudgifter.
Der er budgetteret med samme antal medlemmer i 2020 som i 2019.
Dorthe orienterede om at regenskab for Yachtloggen er helt ude af DFÆL’s regenskab, og Dorthe
har forsøgt at opstille separat regenskab for ”loggen” – fremvist på mødet.
Folmer Theilmann ønskede at dette fremgår, evt. som note af fremtidige regenskaber.
Arbejdsgruppe om Yachtloggens økonomi nedsat – Ove Juhl og Dorthe C.
Regenskab og budget blev godkendt.

5: Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen har fremsat forslag om gennemførelse af bådtælling. Oplægget findes på foreningens
hjemmeside.
Simon gennemgik ideen, som vil styrke foreningens stemme udadtil når vi har nogenlunde sikker
viden om hvormange træbåde der findes i DK, og hvor de er. P.t. findes denne viden ikke.
Anja Kjærsgaard foreslog at dem der optæller kunne have en ”flyer” med, som efterlades i bådene,
og opfordrer ejerne til at fremkomme med evt supplerende oplysninger. Dette kunne evt. give flere
medlemmer.
Der var enighed om at optællingen/registreringen skulle være simpel og let at gennemføre – evt.
en app til mobiltelefon eller lign.
Generalforsamlingen bakker i øvrigt op om forslaget.

6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 400,- pr år. Forslaget blev vedtaget.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Forslag til den samlede bestyrelse og suppleanter er offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Simon Bordal og Ole Olsen genopstiller, og blev genvalgt, for en to årig periode
Dorthe Christensen, Anja Kjærsgaard og Preben Rather blev valgt for en etårig periode. Hermed
er kontinuiteten i bestyrelsen genoprettet efter sidste års lettere kaotiske generalforsamling.

8: Forslag til bestyrelsessuppleanter:
Peter Hansen genopstiller og belv genvalgt.
Jørgen Heidemann nyopstiller, og blev ligeledes valgt.

9: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Valget er ikke aktuelt da begge (Ove Juhl og Henrik Hansen) er valgt for en to-årig periode.

10 Eventuelt:
Gorm Boa bad Anja om at udtrække årets vinder af krydsordskonkurrencen, som blev: Martin
Hamborg fra Nibe.
Flere mødedeltagere ser gerne at der findes en billigere distributør til KT. Bestyrelsen forsøger
løbende at finde sådanne, men det er vanskeligt..
Ole Olsen ønskede medlemsstander i større størrelse. Dorthe oplyste at der muligvis findes et
mindre lager af disse allerede.
Dirrigent og formand takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Konstituering og næste møde:
Simon Bordal fortsætter som formand
Ole Olsen fortsætter som næstformand.
Dorthe Christensen fortsætter som kasserer.

Næste bestyrelsesmøde afholdel i Slagelse (SDU) d. 30. marts kl 19.00
Dorthe reservere lokale.

