Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
28. maj 2020
Referat
Mødedeltagere

Status

Simon Bordal Hansen
Ole Olsen
Dorthe Christensen
Preben Rather
Anja Kiersgaard
Peter Hansen
Jørgen Heidemann

(formand)
(næstformand)
(kasserer)
(referent)
(suppleant, afbud)
(suppleant)

1. Information

DFÆL har fået et årskort fra Museet i Hobro til deling ml medlemmerne. Dorthe undersøger, hvorledes det kan bruges.

2. Regnskab/Økonomi
Regnskabet blev godkendt. Yachtloggens regnskab er adskilt fra foreningens regnskab og blev godkendt.
Ansvar: Dorthe

3. Bådtælling
Målet med punktet er at skabe klarhed om, hvad skal der ske, og hvem gør hvad. Der er tre måder at indmelde både:
App, skema og telefonisk. App´en testet og går i luften i næste uge/når bladet udkommer. Preben udformer skemaet. I
bladet står hvem man skal ringe til.
Ansvar: Simon

Løbende opgaver:

4. Yachtloggen - Arbejdsgruppe

Status : corona har medført at arbejdsgruppen ikke har kunnet mødes.
Lystfartøjsmuseets tegningsmateriale til Yachtloggen: Jørgen undersøger med Museet om de kan opbevare
tegningerne.
Arbejdsgruppe: Dorthe, Ove og Simon er kernetropperne
Undergruppe: Marinus Møller i Skælskør (BERG, sejlbåde og motorbåde) scannes vha Ole´s adgang til scanner. Anja
kontakter Marius for at låne tegningerne efter koordinering med Ole om scanning.
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5. Sommerstævne - Opgaver

Stævnet i 2020 er aflyst pga. corona. Vi satser på Frederiksværk i 2021 og Marstal 2022, hvis det passer med Marstal.
Ole undersøger lige efter Pinse.
Ansvar: Ole

6. Bladet

Afsendt i sidste uge. 56 sider. Distributør skiftet.

7. Eventuelt

Arkivskab i KAS er betalt i år. Dorthe har behov for at have arkivplads tæt på sig så vi køber retten til skabet løbende.
Der er et permanent behov for fysisk arkivplads tæt på København. Dorthe forsøger at finde en mulighed på længere
sigt.
NAJADEN; projekt i Sønderjylland; har ønsket et gratis medlemskab i et år. Simon skriver et svar til dem.

8. Dato for næste møder

Generelt - Altid torsdage.
Temadag: Lørdag d.29.august kl 10 hos Anja i Skælskør
September: 03.
November: 05.
Januar: 14.
Marts/GF: (lørdag)
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Bilag – Ideer til Temadag d.29. august 2020
Bestyrelsen mødes samlet en hel dag. Ligesom med emnet om hjemmesiden er vi nødt til at finde væsentlige
indholdsdele til temamødets store snak om DFÆL.
Bilaget er et sted, hvor vi kan samle ideer og input frem mod dagen.
Vi skal stille alle HV-spørgsmålene: hvem er vi? Hvad er vores formål? Hvad vil vi med foreningen? Hvordan hverver vi nye
medlemmer og fastholder de eksisterende? Hvordan kommunikerer vi – medier og platforme – og om hvad?
Ideer:
•
•
•
•
•

Medlemskab, ansvarsforsikring, abonnement, mv
Udstillingsaktiviteter – Arbejdsgruppe
Hjælp til potentielle, nye bådejere: skal vi som forening/bestyrelse gå ind i den form for konsultation? Skal de
være medlemmer for at vi gør det?
Partnerskaber aktiveres: museer, bådlaug, lokale initiativer: hvordan aktiverer og understøtter vi hinanden? Kan
vi være en paraplyorganisation, som samler dem alle og vil de have en sådan? Sammen er vi stærkest.
De unge mennesker: fremtidens medlemmer og bådfrelsere. Kan foreningen gøre noget for at få dem gjort
interesserede? Med-sejling i bådene hos de ældre? Oplæring i "boatmanship"?

Hjemmeside og hele vores digitale kommunikation mv. moderniseres:
Vi skal få styr på, hvordan vi diskuterer og beslutter. Målet med punktet er ikke at træffe beslutninger, men at skabe en
indholdsstruktur for vores diskussion. Der skal opstå en drøftelse om vores DFÆLs behov for indhold på en hjemmeside
og øvrige behov for kommunikation. Anja og Preben starter med et udkast til en kommunikationsstrategi. Den grundige
snak om indhold og digitalisering følger efter temadagen. Punktet medtages herunder.
Arbejdsgruppe: Preben, Dorthe, Ove Juhl
DFÆLs digitale arkiv
Punktet hører sammen med vores fremtidige digitale kommunikation.
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