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Bestyrelsesmøde i DFÆL 
15. april 2021 

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

1. Information 
Mødet afholdes via skype 
 

2. Regnskab og budget 
Regnskab og udvikling i medlemsantal gennemgåes. Simon laver servicekald til de medlemmer som mangler 
at betale og måske er på vej ud. 
Ansvar: Dorthe 
 

3. Generalforsamling –form og indhold 
Afholdelse af ordinær generalforsamling bliver til sommerstævnet.  
Liste over oplæg, som skal være klar og hvem der skal skrive dem: 
Medlemskab og kontinent – Simon 
Certificering af fartøjer – Simon 
Emner fra strategidagen? – se liste i bilaget – hvem sammenfatter? 
Ansvar: Simon, subsidiært Dorte og Preben 
 

4. Foreningens hjemmeside/IT-projekt 
Dorthe undersøger hvordan betaling kan foretages – uden konflikter med ”hvidvaskregler o.l.” 
Status i øvrigt er at det skrider støt fremad. 
Ansvar: Preben 
 

5. Klassisk Træbåd 
Næste nummer er stort set klar mht indhold.  
Ansvar: Preben 
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6. Yachtloggen  

-  
Aktion: Simon 
 

7. Lokale aktiviteter i foråret 
Aktion: Ole 
 

8. Sommerstævne  
Det er aftalt, at vi efter dette møde melder ud til både havn/sejlklub/dommere/vurderingsfolk m. m. at vi 
anser det for en reel mulighed at gennemføre stævnet. 
 
Ideer til et anderledes stævne efterlyses:  
 - invitere også ikke-medlemmer, men til forhøjet pris mod reduktion, hvis de melder sig ind 
 - Foredrag 
 - Annoncering ad diverse kanaler  - også til Ikke-medlemmer - SImon 
Aktion: Ole 
 

9. Kommende aktiviteter 
Medlems"kampagne". Revision af folder og nytryk.  
Ansvar: Simon 
 
Status. Forsøg med chili i bundmalingen:  
Aktion: Ole og Jørgen 
 
Skibsbevaringsfonden: DFÆLs aktivitetsniveau drøftes. Ove er kontaktet for at få forhistoren fortalt.  
Ansvar:  
 

10. Evt 
 

11. Dato for næste møder 
Juni: aftales efter mødet 
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Bilag  (Uændret siden sidste møde)- Opsamling og status på de opgaver, vi 
aftalte på vores strategidag. 
 
FINANSIERING // Dorthe 

• Bådlaug vs Forening 
 
MEDLEMMER // Simon 

• Hjælp med etablering af laug for specifikke både 
• Mentorordning: vise renoveringsarbejder; visualisere for dem som ikke kan læse sig til det; 
pege på nogen som kan 
• What´s in it for me: før de kommer ind; når de skal beslutte sig; når de er inde 
• Indslusning 
• Medlemskort 
• Certifikat/registreringsattest: medlemmet og båden er linket sammen i certifikatet 
(forsikringsattest, synsblanketter osv indskrives) 
• Plakette følger certifikatet, båden 
• Medlemmer engageres i foreningens arbejde via GF, hvor arbejdsgrupper/udvalg nedsættes 
• Differentieret medlemskab: dog ikke for de medlemmer, som vedbliver at være medlemmer 
uanset kontingentet 
• Ældre/udmeldte medlemmer: at sige pænt farvel …. Spørge om de fortsat vil modtage 
nyhedsbrev 
 
NETVÆRK // Anja 
• Bestyrelsen sætter DFÆL i spidsen for et netværk 
• Netværk skal incl nabolandene 
• Man skal kunne bytte medlemskab af foreninger 
• Foreninger i udlandet: hvilke kunne det være? Kontaktes om at bytte medlemskab; deltage i 
hinandens arrangementer 
• Stævner i udlandet: hvem véd hvilke der findes?  
• Hvordan holder vi kontakten? 
• Vi anbefaler med kort resumé – FB og Nyhedsbrev 
• Facilitere muligheder for at mødes – uformelt uden større arrangementer  
• Fat i de unge – facilitere via netværket/lokalforeninger 
• Kursusvirksomhed/seminarer: arrangere, facilitere, pege på, deltage i  - egne og andres 
 
Kommunikation // Preben 
• DFÆL-folder: Den eksisterende A5-folder bør revideres. Vi bør have en lidt enklere folder, som 
kan lægges hos potentielle medlemmer/både. 
• Hjemmeside 
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• Artikelsamling med viden: Der ligger allerede en del artikler, som med fordel kunne gøres 
mere tilgængelige. Artikler på hjemmesiden bør altid være kurateret. Artikler bør kun være 
tilgængelige for ordinære medlemmer (bag login) 
• Håndtering af medlemmer: Dorthe beskriver arbejdsgangen omkring ind- og udmeld af 
medlemmer, så vi får et detaljeret overblik. Det skal bruges til at vurdere, hvor omfattende det vil 
være at lave et login-område for medlemmer på en ny hjemmeside. Det er vigtigt at der kun er én 
kilde til medlemsregister. Og at andre registrer nemt kan ajourføres fra kilden. 
• Forlag: Kan vi udvide varerne på hylden? Bøger, merchandise? 
 
 

 


