
 

 Side 1  

   

 

 

Bestyrelsesmøde i Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 

4. januar 2018 Kl. 18.00 

 

Til stede: Catja, Ove, Ole, Benny, Dorthe og Carl (referent) 

Afbud fra Lars. 

Mogens ikke mødt op 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 27/9-17 

Godkendt 

 

2: Stævne 2018 

Kort orientering fra Benny og Carl 

Der vil blive afholdt nyt møde i starten af marts. 

Carl kontakter Værftet vedr. ansøgning om havneafgift. 

Vi skal endvidere have hjælp til ansøgning om kanonsalut. 

Der skal bestilles nye plaketter. Ove bestiller til de næste 5 år. 

 

3: Status siden sidst: 

A. Yachtloggen  

Mærsk har overført penge til Yachtloggen. 

Augustinusfonden står også overfor at skulle udbetale deres del af beløbet 

Catja kontakter Martin Stockholm vedr. lanceringsdato 

Ove kontakter Martin Stockholm vedr. nogle tekniske spørgsmål 

B. KBH træskibshavn  

Der er fortsat kog i gryden, men kommunen, Refshaleøen og andre interessenter er i diskussion 

om rettigheder til arealerne. 

C. Trykt register 

Det forventes at det uddeles på generalforsamlingen. Pris i 4-farve-tryk ligger på ca. 23.000 kr. 
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Ove samkører vores register med vores nyeste medlemsopdatering så registret er så aktuelt som 

muligt. 

D. Hjemmeside/betalingsmodul. 

Ove har talt med Leif og modulet bliver nedlagt. Det bliver ikke længere muligt at bruge Dankort på 

hjemmesiden 

 

4: Generalforsamling  

 Søndag den 25. marts 

 Hotel Ærø 

 Catja uddelegerer de forskellige opgaver 

 Bestyrelsesposter 

Catja og Ole vil gerne være bestyrelsesmedlemmer 

Dorthe vil gerne være suppleant 

Vi mangler en formand og en suppleant 

Der er kontakt til Bendix Laxvig (formandsemne) og Kim Hyldig (suppleant) 

Vi foreslår Stig som dirigent. Hvis han kommer, skal der lige være et par flasker vin til ham for ahn 

arbejde i med bladet 

 Budget for det kommende år 

Dorthe kommer med et udspil 

Vi lægger 15.000kr i budgettet til “nye tiltag” 

 Indkaldelse kommer i bladet med tid og sted. Øvrige oplysninger og dokumenter bringes på 

hjemmesiden. 

 

5: Åben båd d. 3. februar i Marstal  

  Skal DFÆL forsøge at koble sig på KTS arrangement? 

Catja kontakter Folmer og Anja og koordinerer turen til Marstal 

 

6: Opdatering af kalender på hjemmeside 

 Deadlines for ”Klassisk Træbåd” 

 Generalforsamling  
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 Sommerstævne 

Carl lægger dem ind 

Benny undersøger mulighed for åben båd i Gummerup 

8: Eventuelt  

Vi har modtaget 2389kr fra Søassurancen  

 

 

Næste møde – ny bestyrelse 

Graduering af kontingent (halv pris efter 1/8) ligger til den kommende bestyrelse. 

Bladet til udlandet vil fremover koste 54 kroner at sende. 

Der luges ud i gratisterne, og vi skal forholde os til, om vi vil opfordre til dobbelte medlemskaber 


