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Bestyrelsesmøde i DFÆL 
30. marts 2020 

Referat 
 
Mødedeltagere Status 
Simon Bordal Hansen  (formand)  
Ole Olsen  (næstformand) 
Dorthe Christensen  (kasserer) 
Preben Rather 
Anja Kiersgaard  (referent) 
Peter Hansen (afbud) 
Jørgen Heidemann (suppleant) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Information 
Virtuel afholdelse af bestyrelsesmødet. 
Stemningen på generalforsamlingen var efter bestyrelsens mening bedre end sidste år, hvor det var vanskeligt at finde 
bestyrelsesmedlemmer. Den gode stemning formidles i bladet med en redaktionel kommentar. Referatet er godkendt 
og referenten er genvalgt til næste års GF. Goddag til Preben Rather som bestyrelsesmedlem. 
 
3. Regnskab/Økonomi 
Yachtloggens økonomi er sk ilt ud fra DFÆL´s egen økonomi. Der gøres en indsats for at rekonstruere den tidligste del af 
Yachtloggens økonomi. 
Øvrig regnskab nåede vi ikke, men skal være fast punkt.  
Ansvar: Dorthe 
 
4. Bådtælling 
Forslaget er forlænget til og med 2021. Der har allerede været fire henvendelser om at være "tællere" og disse skal 
imødekommes allerede fra i år. 
Ansvar: SIMON 

5. Medlemskab, ansvarsforsikring, abonnement, mv. 
Drøftes i temamøde i bestyrelsen, hvor emnerne udvikles over en længere seance. Dorthe noterer, hvilke typer 
medlemskaber, blad-medlemsskaber osv. vi allerede har. Sted og tid besluttes når corona er mindre restriktivt  
Ansvar: Simon 

6. Udstillingsaktiviteter, arbejdsgruppe 
Der er hermed etableret en arbejdsgruppe. Gruppens opgave skal defineres (strategisk – taktisk – operationelt). 
Medlemmerne er som følger: Anja, Carl Ove Thor, Jørgen Heidemann. Dorthe bemærker, at det koster rigtigt mange 
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penge og vi skal forklare, hvorfor vi gør det. Stand på Bådmessen skal være en del af diskussionen og den koster penge, 
men er den det værd. Økonomien er stram. Tages med på samme møde, hvor der tales om Medlemskab osv.  
(Note: Sail Yacht Society havde i år en succesfuld stand på Allt for Sjön – hvorfor gør de det? Hvad vil de opnå med det?) 
Ansvar: Anja  

7. Yachtloggens Økonomi i regnskab generalforsamling – Arbejdsgruppe 
Nøgletal fra Yachtloggens regnskab skal fremlægges, så der kan fremstilles et regnskab, som er selvstændigt ved siden 
af bestyrelsens. Det skal være udredt inden næste GF. 
Ansvar: Dorthe  
 

8. Hjemmeside mv. moderniseres 
Der sættes et stramt mål: inden for et år har vi en hjemmeside, som er moderniseret og som kommunikerer om vores 
både på en moderne måde. Dorthe: der a´jourføres data på medlemmerne 3 steder med risiko for fejl og 
dobbeltarbejde. Dorthe vil gerne være en del af arbejdet omkring hjemmesiden. Preben laver oplæg til hvad en www 
for DFÆL bør indeholde. Ove inddrages inden der ligger et oplæg. Dorthe har en opgave med at beskrive, hvorledes hun 
får "sine" oplysninger indarbejdet. Ove Juhl skal med i arbejdsgruppe, da han har et mangeårigt engagement og mange 
ønsker om fornyelse.  
Ansvar: Preben 
 
Løbende opgaver: 

9. Yachtloggen  
Status: Simon vurderer, at Ove er fortrøstningsfuld m.h.t yachtloggens indhold. IT-folk har fundet ny repræsentant, som 
har samme vinkler på indholdet og arbejdet med loggen, som bestyrelsen. Inden sommer skal projektet være færdigt og 
overgå til drift. incl/excl corona-tider, som har nogen opsættende effekt. Dorthe, Ove og Simon er kernetropperne.  
 
Tegningsmaterialet til Yachtloggen: Formanden kontakter Lystfartøjsmuseet i Svendborg og i Hobro vedr. deres 
holdning til at kontakte fx. Rigsarkivet og Søfartsmuseet i Helsingør, Roskilde Vikingeskibsmuseum for opbevaring af 
tegningerne. Simon udformer udkast til brev til Lystfartøjsmuseet, som pt er flytningstruet og måske/måske ikke kan 
opbevare tegningerne. 
Ansvar: Simon 
(Bemærkning: Nye tegninger hos Marinus Møller i Skælskør (BERG, sejlbåde og motorbåde), kan vi få dem inkluderet? 
Der er intet andet i YACHTloggen end DFÆLs aktivitet. Dermed er der heller ikke andre tegningssamlinger inkluderet pt.. 
) 

10. Sommerstævne - Opgaver  
Tilmelding via hjemmeside. Ove Juhl kontaktes. Bådbedømmelse: Ebbe Andersen/Marstal har meldt sig. 
Kapsejladsdommer savnes: Simon kontakter havnefoged Bjarne Søborg, Orø (medlem). Dorthe undersøger om Torbjørn 
er del af fast kapsejladsudvalg, som blev nedsat i Skælskør. Sejladsbestemmelser: dem som gælder for den lokale 
sejlkub/Frederiksværk. Evt aflysning skal være besluttet senest ved næste bestyrelsesmøde. 
Ansvar: Ole 

11. Bladet 
Preben rundsender til redaktionsgruppen en liste med bruttoemner til næste nummer. Møde i morgen ml Preben, 
Simon, Jørgen. Der ser ud til at være emner nok. Type af distribution skal besluttes. 
Ansvar: Preben 
Distribution: Vores distributionsselskab har lavet adskillige fejl. Vi undersøger om Bladkompagniet er et alternativ. 
Redaktionsgruppen og Dorthe afklarer sammen.. Redaktionen skal finde ud af hvad de vil og Dorthe skal med på råd.  
Ansvar: Dorthe 
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12. DFÆL Arkiv 
Foreningen har et stort arkiv af diverse materialer. Ad hvilken platform kan man dele disse med medlemmerne? Digitale 
arkiver og kommunikation skal samtænkes med den nye hjemmeside. Omkostninger alt vedr. IT realiseret i 2019 er ca 
11.000 kr. Arbejdsgruppen indeholder Ove, Preben og Dorthe.  
Ansvar: Simon 

13. Bestyrelsen selv 
De enkelte medlemmers "brændende platform" – hvad vil vi hver især gerne arbejde for: overgår til et længerevarigt 
forum, hvor hele bestyrelsen er samlet fysisk.  
Referent: Anja tager posten 
 
Tovholdere: Alle melder til Simon, hvad man selv gerne vil arbejde med. 
Ansvar: alle 

14. Eventuelt 
Årskort fra Museet i Hobro til deling ml medlemmerne 
Arkivskab i KAS er betalt i mange år, men nu er det evt tid for at overveje ny arkivplads? 

15. Dato for næste møder 
Altid torsdage.  
Maj: 28. kl 19 // Sted: (virtuelt?) 
 
Uge 28/Sommerstævne: fredag d. 10.juli 
 
September: 03. / 10. ? 
 
November: 05. / 12. ? 
 
Januar: 07. / 14. ? 
  
Marts/GF: 
 


