Bestyrelsesmøde i Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer
Dato d. 15. juni kl. 18.00
Sted: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg
Til stede: Catja, Ove, Ole, Lars, Benny og Carl (referent)
Afbud fra Mogens

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10/04- 2017
I forbindelse med bestyrelsens konstituering tilføjes ligeledes resterende medlemmer samt
suppleanter.

2: Stævne 2017


Status på forberedelse og eventuelle hængepartier

Catja har været i kontakt med sejlklubbens bestyrelse, og der er styr på hovedtrækkene.
Vagtplan for bureauet - Catja
Åben båd-skilte - Ove
Præmier - Catja. (Benny sender som et muligt alternativ nogle Carbonglas til Catja)
Armbånd - Catja. På grund af prisen indkøber vi bånd uden årstal.
Ole har søgt om tilladelse til at affyre kanon til stævnet
Nyhedsbrev om stævnet hvor langt er vi nået?
Tilmeldingsfrist Ove og Carl står for et nyhedsbrev

3: Status siden sidst:
A. KBH træskibshavn
Der arbejdes på at nedsætte en egentlig bestyrelse. Catja deltager i bestyrelsen - dog på sidelinjen.
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B. Yachtloggen
Ny ansøgning til Augustinusfonden. Projektet er lidt på stand-by.
C. Trykt register
Ove snakker med Gorm om projektet. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at blande sig i
opsætningen. Benny snakker med Heidemann under sommerstævnet. Afklarer tillige med Gorm om
artiklens omfang.
D. Udflugt til Stockholm
Der er ikke sket noget siden sidst. Anja er med på ideen, og der arbejdes videre hen efter sommeren.
Benny tjekker hos Bravo-Tour.
E. Distribution af Klassisk Træbåd
Forbrugerkompagniet mm
Carl kontakter Mogens om evt. nyt i sagen.
F. Kasserer
Dorthe er ved at blive sat ind i arbejdet, men Poul Klentz er stadig kasserer
G. Sommerstævne 2018
Carl laver forslag til Lillebæltsværftet i Middelfart

4: Betalingsmodul på hjemmesiden
Vi nedlægger betalingsmodulet

5: Pris på DFÆL-stander
Vi får trykt en ny forsendelse. Ove tjekker tjekker foregående bestilling hos Birthe.
Ny pris på stander bliver kr 100,- uanset om det afleveres personligt eller ved forsendelse
Orientering til Gorm til brug for bladet.

6: Måleregler
Orientering om diskussion vedrørende måleregler i Svendborg Classic Regatta
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7: Eventuelt
Benny har kontakt til Stig vedr. Klassisk Træbåd.
Benny deltog i TS-Stævne i Hobro i pinsen. Han repræsenterede DFÆL ombord på Britta Leth.
Benny vil gerne være DFÆLs repræsentant i Skibsbevaringsfonden

Næste møde
Nyborg onsdag 27. september kl. 18

Kalender 2017
Deadline blad nr. 132 ?
13.-16. juli Stævne i Skælskør
Deadline blad nr. 133 ?
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