Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
09. juni 2021
Dagsorden
Bestyrelsesmedlemmer

Status

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

(formand)
(næstformand)
(kasserer, ikke til stede)
(redaktør)
(referent)
(suppleant, ikke tilstede)
(suppleant)

1. Information
Mødet afholdes via skype

2. Regnskab og budget
Dorte er på ferie, så regnskabet afventer sommermøde
Ansvar: Dorthe

3. Generalforsamling –form og indhold
Skal være klar før GF:
Dagsorden for Generalforsamling
Dirigent (Folmer foreslået, Simon kontakter)
Referent (Anja)
Formandens Beretning (Simon skriver) incl Chili i bundmalingen (sm m TS) oplæg v. Ole og Jørgen
Regnskab (Dorthe forbereder; Simon forelægger)
Planer for det kommende år:
•

IT/ny hjemmeside og register (Preben forbereder talepapir om projektet og et oplæg til
arbejdsgruppe; deltager ikke fysisk, men forhåbentlig via internet; (deltagere til
arbejdsgruppe/kvalitetssikring eftersøges på GF)

•

Certifikat for fartøjer: formalisering af lystbådes status; oplæg til arbejdsgruppe inkl. medlemmer
gerne fra KTS) v. Simon

•

Bådtællingen (afsluttes i efteråret) v. Simon

•

Valg af bestyrelsesmedlemmer (Dorthe, Anja og Preben er på valg), suppleanter og revisorer, samt
motorbådsrepræsentant (foreslås. Ken & Marian)
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• Medlemskab og kontingent – Simon
(Se i øvrigt Vedtægter)

4. Foreningens hjemmeside/Fartøjsregisteret
Bestyrelsen anmodes om at kvalitetssikre de oplysninger, som ligger i registret. Alle tjekker som minimum
deres egen båd. Preben afsøger nye deltagere til KS.
Ansvar: Preben

5. Klassisk Træbåd
Ansvar: Preben

6. Yachtloggen
Aktion: Simon

7. Lokale aktiviteter i foråret
Aktion: Ole

8. Sommerstævne
Dommer mangler. Simon spørger lokalmand, Jens, fra Orø
Bådbedømmer mangler. Simon spørger Bjarne Søborg
STRIX er dommerbåd. Der skal være tre mand på dommerbåden: Jørgen, Ole og dommer
Betaling for havneleje forlods; der ringes rundt lige efter tilmeldingsdatoen d.01.07
Invitationer til deltagere uden for medlemskredsen: Simon kontakter via Facebook Vi Som älskar Träbåtar
og Anja kontakter FKY.org.
Simon og Ole tager imod deltagerne i stævnekontoret, som har åbent fra middag.
Stævneåbning finder sted kl 16, hvor borgmesteren kommer.
Aktion: Ole

9. Kommende aktiviteter
-

10.

Evt

Henvendelse om optagelse fra "Skibet" i fartøjsregisteret. DFÆL skal drøfte principper for optagelse af
både/kulturarv, som ikke umiddelbart er lystbåde og/eller af træ. Pt. er DFÆL ikke gearet til optagelse af
tidligere erhvervsfartøjer. Simon henvender sig til formanden for TS om henvendelsen og drøfter tilfældet.
Preben spørger "Skibets" ejer til årsagen til ønske om indlemmelse i fartøjsregistret. Efter denne drøftelse
svarer Preben ejeren af "Skibet".

11.

Dato for næste møder

Generalforsamlingen i juli på stævnet (torsdag). Bestyrelsen mødes både før og umiddelbart efter GF, men
på selve dagen.
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