Referat af DFÆL bestyrelsesmøde 27. november
Hos Ole, Jægerspris, referat: Simon

Til stede: Dorthe, Ole, Simon
Afbud fra Peter, Kim og Benny

Sommerstævne
Ole rapporterede. Han har holdt møder med Frederiksværk Havn og har kontakt til
Frederiksværk Sejlklub. De er interesserede. Ole kontakter også vores lokale medlemmer i
Frederiksværk. Datoer: 9. til 12. juli
Vi besluttede, at vi gerne vil holde sommerstævnet i Frederiksværk. Ole går videre med
sagen.

Generalforsamling
Dorthe har knoklet med at få kontakt til Odense Sejlklub – hun fortsætter. Vi prioriterer at
holde generalforsamlingen der, men har fået tilbud om at holde den i Kystlivscentret i
Holbæk, hvis Odense glipper. Dato er som tidligere aftalt 8. marts.
Vi gennemgik bestyrelsen og kiggede på ønske om genvalg:
Simon

Tager gerne en periode mere

Ole

Tager gerne en periode mere

Kim

Genopstiller ikke

Bendix

Genopstiller ikke

Benny

Genopstiller ikke

Dorthe

Stiller op til valg som ordinært medlem (og kasserer)

Peter

Genopstiller som suppleant

Bestyrelsen skal derfor prøve at finde mulige kandidater til de ledige pladser, så
generalforsamlingen ikke står helt på bar bund.
Vi besluttede, at Dorthe bruger yderligere 14 dage til at prøve at få en aftale med Odense,
ellers vælger vi Holbæk. Bestyrelsesmedlemmerne kontakter mulige kandidater.

Bådtælling
Vi drøftede Kim oplæg og var enige om, at det danner et godt grundlag for at tilrettelægge et
registreringsskema. Vi deler emnerne op i tre kategorier, så også mindre kyndige kan være

med. Kim har annonceret, at han ikke ønsker at deltage i aktiviteterne mere – men
bestyrelsen arbejder videre på hans grundlag. Ove Juhl har tilbudt at være med i arbejdet.
Vi besluttede, at Simon i dialog med Ove laver et bud på, hvordan vi kan tilrettelægge
aktiviteten. Dette drøfter bestyrelsen så via mail og kan nå at afklare inden
generalforsamlingen, hvor et samlet forslag lægges frem til beslutning.

Regnskab
Dorthe gennemgik regnskabet som det så ud pr 27. november. Der er fin balance og udsigt
til, at vi kan holde budgetterne.
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning og var glad for udviklingen.

Andre foreninger
Vi har udvekslet foreningsmedlemskab med Frederikshavn Træskibslaug, NFK Struer samt
Hal 16.
Vi besluttede at fortsætte kontaktarbejdet til de lokale initiativer og opretter gensidige
medlemskaber. Vi vil invitere repræsentanter for de lokale foreninger til at komme til
vores aktiviteter.

Yachtloggen
Arbejdsgruppen har holdt et møde, hvor også Poul Klentz deltog. Gruppen er klar med en
kravspecifikation til Uptime om såvel fejlrettelser som forbedringer (der skal betales for).
Gruppen arrangerer møde med Uotime i starten af januar – her deltager Poul Klentz også.
Bestyrelsen er glad for gruppens indsats og at Poul Klentz er med i gen om end på nedsats
kraft.

Bladet
Et nyt nummer af Klassisk Træbåd er på vej. Arbejdet med bladet går ok, og der ser ikke ud til
at være problemer med udgivelsen ind til videre. Redaktørposten er fortsat ledig og vikaren
modtager gerne afløsning…

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 29. januar. Vi regner med at kunne holde mødet hos
sejlklubben Frem, Svanemøllehavnen.
Formanden udsender forslag til dagsorden.

