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Bestyrelsesmøde i DFÆL 
02. december 2021 

Referat 
 
Bestyrelsesmedlemmer Rolle Status 
Simon Bordal Hansen  (formand) Tilstede 
Ole Olsen  (næstformand)  Tilstede 
Dorthe Christensen  (kasserer) Tilstede 
Preben Rather (redaktør) Tilstede 
Anja Kiersgaard  (referent) Tilstede 
Peter Hansen (suppleant) Tilstede 
Jørgen Heidemann (suppleant) Tilstede 
 

1. Information 
Mødeform: Fysisk. Lokaler lånt i Holbæk hos Kystlivscenteret.  
Tovholder: Simon 
Der følges fra nu af op på aftaler fra forudgående referater. 
 

2. Regnskab og budget 
Regnskabet tegner til et overskud modsat det budgetterede underskud. Regnskabet godkendes på 
næstkommende bestyrelsesmøde. Budgetforslag for 2022 opstilles til bestyrelsens godkendelse i god tid 
inden generalforsamling. 
Ansvar: Dorthe 
 
Overføres til næste bestyrelsesmøde: Fordelingen af aktiviteterne i bestyrelsen drøftes nærmere ved næste 
møde. (opgaverne Anja forbereder liste fra referater/Generalforsamlingen) 
Tovholder: Anja 
Status: langvarig drøftelse - foreslås at skulle foregå på workshop primo 2022 
 

3. Kommunikationsplatforme 
Klassisk Træbåd: Der skal fortsat være mulighed for, at medlemmer af TS og af DFÆL kan abonnere 
gensidigt på hinandens blade. Emnet bringes i næste nummer af bladet.  
Vinternummeret er netop sendt til tryk. 
Tovholder/Redaktør: Preben 
 
Foreningens hjemmeside: Vidensdatabase med artikler/tekster udestår, men er på vej. Der mangler endnu 
lidt anonymisering af data. Generiske mail-adresser og andre mindre ting skal flytte server. Grundlæggende 
data for bådene skal opsummeres på listeform. 
Tovholder: Preben 
Status: 
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4. Kommende Arrangementer  
Arrangementer i små, lokale sammenhænge skal fremmes.  
Tovholder: (en/flere personer udenfor bestyrelsen?) 
 
Temaseminar: Der er arrangement i pipeline om et Nordisk Krydser-seminar i Hal 16/Helsingør. Idemagerne 
rykkes. Svenske NK-sejlere inviteres. 
Tovholder: Simon 
 
Langturssejlads i småbåde. Vi forsøger at arrangere med smakkesejler, som har været bl.a. på Ålandsøerne. 
Tovholder: Simon 
 
Konference om træskibe/træbåde i Danmark med deltagelse af mange forskellige foreninger/museer i DK. 
Preben skriver et oplæg med forslag til formål, deltagere, temaer, organisering osv 
Tovholder: Preben 
 

5. Aktioner fra/til Generalforsamlingen 
Tid, Sted og Forplejning 
Kystlivscenteret er foreslået og lørdag d.19. marts kl.13 med spisning fra kl. 12. 
Tovholder: Simon (lokalet); Indkaldelse (Simon)  
 
Hvem er på valg? 
Til næste bestyrelsesmøde findes ud af, hvem der er på valg. De bestående medlemmer synes umiddelbart 
at ville fortsætte, men nye relaterede medlemmer undersøges. Alle melder ideer til Dorthe. Alle 
bestyrelsesmedlemmer tænker over om deres nuværende roller passer til dem og hvad de kan bidrage til 
arbejdet i DFÆL? 
Tovholder: Dorthe 
 
Principper for optagelse af både/kulturarv i fartøjsregistret, som ikke umiddelbart er lystbåde 
og/eller af træ. 
Tovholder: Dorthe, Ole og Anja 
Status: Dato for fysisk møde aftales på mail inden næste møde 
 
Bådtælling og Bevaringspolitisk/Kulturhistorisk oplæg 
Bådtællingen skal afsluttes i denne omgang. Nu skal de talte både, 94 + en snes både talt af Jørgen H, skal 
derefter sammenholdes med fartøjsregisteret og listen over medlemmernes både (delmængde af 
fartøjsregisteret). På den måde kan vi se, om tællingen har ”opdaget” både, vi ikke tidligere har registreret. 
Tovholdere: Simon, Ole og Dorthe 
 
Fartøjer på Effektlisten fra Lystfartøjsmusset tjekkes også i forhold til DFÆLs Fartøjsregister.  
Tovholder: Dorthe 
 
Dernæst skal der udarbejdes et kulturarvs-udspil fra DFÆL. Det vil hente inspiration i det gamle udspil, Bare 
en gammel træbåd, men er ikke bundet til det gamle udspils indhold. Udspillet skal præsenteres på 
generalforsamlingen.  
Tovholder: Simon, Ole, Dorthe 
Status:  
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Registreringsbevis 
Det primære formål med registreringsbevis skal være et DFÆL-”kvalitetsbevis” på at båden er registreret i 
DFÆL. Et andet formål med registreringsbeviset er, at dokumentere fartøjets proveniens ift. bevaringsværdi 
og kulturhistoriske værdi. Oplysningerne skal trækkes fra Fartøjsregisteret. En underliggende effekt med 
beviset kunne være, at få medlemmerne til at opdatere oplysningerne for egne fartøjer. Medlemmer skal 
selv rekvirere et registreringsbevis hos bestyrelsen. Der skal designes et forslag med layout og indhold til 
næste bestyrelsesmøde. 
Målet er at være klar til generalforsamlingen. 
Tovholder: Preben og Dorthe  
Status:  
 
It-projekt 
Preben afrapporterer på GF 
Tovholder: Preben 
 

6. Sommerstævne (i Marstal 2022) 
Der uddeles præmier til vinderne af kapsejladserne. Typen er ikke besluttet, men det skal ligge centralt i 
bestyrelsen. Ole bestiller til næste år og sammenfatter hvem/hvad/hvor osv til gentagen brug. 
Tovholder: Ole 
 
Arrangørerne kommer med forslag til foreningens fremtidige måde, at gennemføre stævnerne på.  
Tovholder: Anja  
Status: stævnet er annonceret i bladet. Opfølgning med detaljer følger i et senere blad. 
 

7. Kommende bestyrelsesaktiviteter 
Modtagelse af nye medlemmer: revideret tekst skal skrives. De skal fortsat have tilsendt fartøjsregistret 
2018, pjecen om foreningen, en stander, samt et antal blade. 
Tovholder: Simon 
Status:  
 
Hvervning af nye medlemmer: Fornyelse af den eksisterende folder. Simon leder efter en fil til afsæt for en 
opdateret folder. Indholdet afklares via mails. 
Tovholder: Simon 
Status: Forslag er klar primo 2022 
 
Syns- og Notatbog:  
100 stk findes. I næste blad beskrives lidt om dette. 
Tovholder: Preben 
 
Chili i bundmalingen: indlæg bringes i næste blad. 
Tovholder: Ole/Jørgen 
 

8. Evt. 
Problem med bådtelte på offentlige havnepladser: Telte som står o. 6 uger skal søge midlertidig 
byggetilladelse. Foreningen bidrager med en udtalelse, som argumenterer for at en gammel 
lystbåd/kulturarv skal stå overdækket så man kan arbejde under tag. Simon skriver tekst, som lægges på 
hjemmesiden og annonceres i nyhedsbrev. 
Tovholder: Simon 
 
Fælles emne med TS: Simon har talt med den nye formand for TS og har drøftet fælles berøringsflader. 
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Eksempel: de danske fartøjskonstruktører, som har arbejdet med både erhvervs- og lystfartøjer. Kontakten 
fastholdes. 
Tovholder: Simon 
 
Skibsbevaringsfonden: DFÆL kontakter fondens formand for at genoptage deltagelsen i møderne. 
Tovholder: Simon 
 
UNESCO: d.16.december forventes det, at UNESCO beslutter at klinkbygning kommer på listen over 
immateriel verdensarv. Bestyrelsen drøfter arrangement i dén anledning. 
Tovholder: Preben 
 

9. Datoer for næste møder 
Næste møde er d. 13.januar incl. godkendelse af regnskabet.  
 
Øvrige mødedatoer kan ses på hjemmesiden. Skype/Teams 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 
 


