Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
07. oktober 2021
Referat
Bestyrelsesmedlemmer

Status

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

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

1. Information
Mødeform: skype. Der fremsendes fremover et link til skype.
Tovholder: Preben
Der følges fra nu af op på aftaler fra forudgående referater.

2. Regnskab og budget
Regnskabet er gennemgået og ser fint ud. Det budgetterede antal medlemmer svarer til det realiserede. Der
er pt. 294 medlemmer.
Ansvar: Dorthe

3. Bestyrelsens rollefordeling
Fordelingen af arbejdet/opgaverne i bestyrelsen drøftes nærmere. Roller fra bladet s.2 tages op til revision
(bl.a. kontakt til diverse organisationer). Vi drøfter punktet når Simon er retur.
Tovholder: Anja
Status: Anja forbereder liste fra bladet hhv. fra referater/Generalforsamlingen

4. Foreningens hjemmeside
Medlemsregistret er åbnet for medlemmernes egen adgang til fx at rette egne profiler osv. Preben
udsendte i september et nyhedsbrev om, hvordan man opretter sin profil til hjemmesiden.
Tovholder: Preben
Status: Ultimo oktober vil det forventeligt blive muligt at oplægge billeder. Det drøftes, hvor meget
information, der skal deles via hjemmesiden og der er enighed om at kombinere et personnavn og et billede
af vedkommendes båd, men ikke mere. Dermed opretter vi ikke en medlemsliste, som vil være tilgængelig
for medlemmer. Medlemmer, som ønsker oplysninger om både eller personer, kan spørge til dette via
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bestyrelsen.

5. Klassisk Træbåd
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.
Der er jævnt hen stof nok til bladene. Der er mange mennesker, som ønsker at bidrage. Museet for Søfart
vil bidrage med et emne om Øresund på Langs.
Tovholder/Redaktør: Preben
Status: Preben tager konferenceemner op på redaktionsmødet i næste uge.

6. Aktioner fra Generalforsamlingen
Principper for optagelse af både/kulturarv i fartøjsregistret, som ikke umiddelbart er lystbåde
og/eller af træ.

Bestyrelsen ønsker at rejse diskussionen i foreningen, om det giver mening at optage fartøjer, som ikke
overholder de nuværende medlemsbestemmelser. En følge-diskussion kunne være foreningens
optagelseskriterier. Bestyrelsen formulerer et oplæg til en drøftelse i medlemskredsen.
Tovholder: Dorthe, Ole og Anja
Status: Dorte har skrevet en historisk oversigt over kriterierne. Emnet tages op i dette mindre forum til en
nærmere bearbejdning. Dato for fysisk møde aftales (Anja)

Udpegning af motorbådsrepræsentant

Bestyrelsen ønsker en repræsentant og spørger i medlemskredsen. Først skal man beskrive, hvad formålet
med rollen skal være.
Tovholder: Anja
Status: Anja har talt med længe med et motorbåds-medlem, som ikke føler behovet for et særligt
repræsentantskab. Ole refererer det samme. Vi er enige om, at droppe sær-repræsentantskaber.

Bådtælling

Der skal udarbejdes 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
Status: forslaget drøftes fortløbende og kræver mere tid.

Registreringsbevis

En arbejdsgruppe nedsættes og den kan indeholde andre end bestyrelsesmedlemmer.
Tovholder: Preben og Dorthe
Status: I førstkommende nummer af bladet er skrevet rundt for interessenter.

Standere

Beholdningen af standere annonceres i bladet og Dorthe kan kontaktes for at købe og få tilsendt.
De store foreningsstandere har været forsvundet og nye er produceret.
Tovholder: Ole/Preben
Status: det er nævnt i bladet, hvor standere kan købes

7. Sommerstævne (i Marstal 2022)
Økonomimodellen fra Frederiksværk kan anbefales og denne drøftes med de lokale kræfter og med
tidligere arrangører i bestyrelsen.
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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
Status: Økonomimodellen er fremsendt til arrangøren i Marstal, som tillige efterspørger en tjekliste eller
lignende. Denne eftersendes (Ole til Anja). Arrangøren er meget langt fremme med planlægningen.
Beviser: Ole har undersøgt priser på små plaketter og mener, at denne overstiger nytteværdien.

8. Kommende aktiviteter
Plaketter for god bevaring: Der findes ikke flere plaketter og Ole kontakter vedkommende for ny forsyning
(5-årig periode).
Tovholder: Ole
Status: Ole har delt et budget med bestyrelsen og dette accepteres, så der kan indkøbes nye plaketter

9. Evt.
Godkendelse af referat: Før referatet lægges på hjemmesiden skal alle bestyrelsesmedlemmer kvittere for
godkendelsen.
Status: vi aftaler at alle kvitterer inden for en uge, så vidt det overhovedet er muligt
Modtagelse af nye medlemmer: tidligere har der været udsendt en modtagelsespakke med en tekst om
foreningen. Teksten revideres v. Simon. Modtagelsespakken består af en stander, et par numre af bladet og
et klistermærke
Hvervning af nye medlemmer: Preben har påtaget sig at forny den eksisterende folder. Forslag er klar
primo 2022
Mødeformer og mødeemner: der er forskel på, hvad der kan drøftes via digitale platforme. Til visse typer
drøftelser er det klart bedre at mødes fysisk, f.eks. ved temaer, som har udviklingskarakter. Bestyrelsen
enes om mødeformen for hvert tema.
Syns- og Notatbog: der findes ca. 100 stk. i en kasse i KAS/København. Preben bringer en artikel herom på
hjemmesiden, herunder hvordan man får fat i den. Dorte sender et eksemplar til Preben til illustration til
bogen.
Chili i bundmalingen: til næste møde fremlægges en foreløbig konklusion
Tovholder: Ole/Jørgen

10.

Datoer for næste møder

Næste møde er programsat til d 27.januar, men denne fremrykkes til 13.januar ad hensyn til godkendelse af
regnskabet.
Der indkaldes desuden til et ordinært bestyrelsesmøde d.2. december, hvor ovenstående emner bør være
behandlede samt budgetskitse drøftes. Mødet skal finde sted fysisk og starte kl. 18. Preben undersøger, om
det vil være muligt at låne lokaler hos Kystlivscenteret i Holbæk.
Øvrige mødedatoer kan ses på hjemmesiden. Skype eller fysisk fremmøde aftales gang for gang.
Spørgsmål til bestyrelsen kan stilles pr. mail:
Formanden@defaele.dk
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strixole@outlook.dk
dorthe.erik@hotmail.dk
anja@kiersgaard.eu
preben@rather.dk
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