Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
26. august 2021
Dagsorden
Bestyrelsesmedlemmer

Status

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

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

1. Information
Mødet afholdtes via skype
Det blev aftalt, at der i referatet bliver fulgt op på aftaler fra forudgående referater.

2. Regnskab og budget
Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et bekvemt overskud og det forventes, at kendte fremtidige
udgifter kan betales med sindsro. Der er dd. 291 medlemmer, hvoraf 11 er nye medlemmer tilkommet efter
01. juli. Der er dog også et antal udmeldte. Regnskabet revideres efter stævnets udgifter er endeligt
opgjorte.
Ansvar: Dorthe

3. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig i sin eksisterende form og indtager de samme roller som før GF.
Der er enighed om at fordelingen af arbejdet/opgaverne i bestyrelsen drøftes nærmere ved snarest
kommende bestyrelsesmøde. Ved næste møde tages roller fra bladet s.2 op til revision (bl.a. kontakt til
diverse organisationer).
Tovholder: Anja forbereder liste fra bladet hhv. fra referater/Generalforsamlingen.

4. Foreningens hjemmeside
Fartøjsregistret er on line og man kan søge og kigge i det. Dog endnu ikke rette, men det kommer.
Medlemslisten er revideret med udgåede og tilkomne medlemmer. Det er meget tæt på, at
medlemsregistret åbner for medlemmernes egen adgang til fx at rette egne profiler osv. Dorthe orienteres
om arbejdet hermed.
Tovholder: Preben
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5. Klassisk Træbåd
Næste nummer har deadline d.05. september og indholdet er tæt på at ligge fast. Prognosen for fremtidige
numre er rigtigt god, idet der altid viser sig at være stof nok til numrene. Der arbejdes mod, at emnerne i
bladet skal kunne udvikle sig til konferencer/medlemsmøder, når der er stof nok. Et fast emne fremover
skal være enkelt-medlemmer og deres både. Ideer til personer modtages.
Tovholder/Redaktør: Preben

6. Aktioner fra Generalforsamlingen
Principper for optagelse af både/kulturarv i fartøjsregistret, som ikke umiddelbart er lystbåde
og/eller af træ.
Folk tror at man får fartøjet optaget i foreningen og derfor rejses spørgsmålet jævnligt. Bestyrelsen ønsker
at rejse diskussionen i foreningen, om det giver mening at optage fartøjer. En følge-diskussion kunne være
foreningens optagelseskriterier. Bestyrelsen formulerer et oplæg til en drøftelse i medlemskredsen.
Tovholder: Dorthe, Ole og Anja

Udpegning af motorbådsrepræsentant
Bestyrelsen ønsker en repræsentant og spørger i medlemskredsen. Først skal man beskrive, hvad formålet
med rollen skal være.
Tovholder: Anja

Bådtælling
Bådtællingen slutter i efteråret. Simon og Ole udarbejder et forslag til næste bestyrelsesmøde for, hvordan
tællingen gøres op. Info i Fartøjsregisteret indgår. Forslaget skal indeholde plan for aktiviteter og indhold for
offentliggørelsen.
Tovholder: Ole og Simon

Registreringsbevis
En arbejdsgruppe nedsættes og den kan indeholde andre end bestyrelsesmedlemmer. Opdraget er
beskrevet i referatet for Generalforsamlingen. Udover dette opdrag skal beviset bruges til at kvalificere de
data, som ligger i fartøjsregistret. I næste nummer af bladet skrives rundt for interessenter.
Tovholder: Preben og Dorthe er tovholdere.

Standere
På GF var der en del snak om foreningens standere, herunder kvaliteten og holdbarheden. Beholdningen af
standere annonceres i bladet og Dorthe kan kontaktes for at købe og få tilsendt. De store foreningsstandere
er forsvundet og nye skal produceres eller de gamle skal findes.
Tovholder: Ole/Preben

7. Sommerstævne (i Marstal 2022)
Ole har skrevet til Marstal Havn hhv. Marstal Sejlklub og har orienteret lokale kræfter (UNDINE/Ebbe &
Gerda). Økonomimodellen fra Frederiksværk kan anbefales og denne drøftes med de lokale kræfter og med
tidligere arrangører i bestyrelsen. Beviser for deltagelse, kapsejladsplaceringer, bevaring o.a. er med i
overvejelserne. Arrangørerne kommer med forslag til foreningens fremtidige måde, at gennemføre
stævnerne på.
Tovholder: Anja
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8. Kommende aktiviteter
Plaketter: Der findes ikke flere plaketter for ”God bevaring”, ”Vinder af Harpunloggen”, ”Vinder af Skruen”.
Ole har følgeseddel til, hvor de forrige blev produceret – kontakter vedkommende for ny forsyning (5-årig
periode). Evt. stævne-deltagerplakette overvejes – Ole får en pris på en sådan plakette.
Tovholder: Ole

9. Evt
Før referatet lægges på hjemmesiden skal alle bestyrelsesmedlemmer kvittere for godkendelsen

10.

Dato for næste møder

Næste møde ændres fra d. 28.10.2021 til d.07.10.2021 kl 18. Lokation arrangeres pr. mail.
Øvrige mødedatoer kan ses på hjemmesiden
Skype eller fysisk fremmøde aftales gang for gang
Spørgsmål til bestyrelsen kan stilles pr. mail:
Formanden@defaele.dk
strixole@outlook.dk
dorthe.erik@hotmail.dk
anja@kiersgaard.eu
preben@rather.dk
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