Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
13. januar 2022
Referat
Bestyrelsesmedlemmer

Rolle

Status

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

(formand)
(næstformand)
(kasserer)
(redaktør)
(referent)
(suppleant)
(suppleant)

tilstede
tilstede
tilstede
tilstede
tilstede
deltager ikke
tilstede

1. Information
Mødeform: virtuelt.
Der følges fra nu af op på aftaler fra forudgående referater.

2. Regnskab og budget
Budgettet er i plus. Årsregnskabet og budgettet benyttes til Generalforsamlingen.
Ansvar: Dorthe

3. Kommunikationsplatforme
Klassisk Træbåd:
Blad nr. 150 udkommer primo marts.
Tovholder/Redaktør: Preben
Foreningens hjemmeside:
Preben er i færd med at lægge materiale fra den tidligere hjemmeside over i den nye.
Tovholder: Preben
Status: Vi skal holde særligt møde om brugen af hjemmesiden.
Facebook:
Vi skal arbejde med FB og hjemmesiden på kryds, således der henvises med links til hjemmesiden.
Alle fra bestyrelsen som kan, er ansvarlige for at holde liv i en debat på FB.

4. Kommende Arrangementer
Arrangementer i små, lokale sammenhænge skal fremmes. (jf mail fra Anja med klip fra Facebook fra exmedlem). F.eks. renoveringseftermiddag med afsæt i en konkret båd. Det kan være en eller flere personer
udenfor bestyrelsen, som står for de enkelte arrangementer.
Skal vi opfordre til dette i medlemsbladet?
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Tovholder: ingen
Temaseminar om Nordiske Krydsere: Afholdes efter corona. 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
og i nabolandene. Preben har skrevet et oplæg med forslag til formål, deltagere, temaer, organisering osv.
Det er en større ting, som skal arbejdes med i et særligt forum og som skal være tilbagevendende.
Tovholder: Preben

5. Aktioner fra/til Generalforsamlingen
Tid, Sted og Forplejning

Der inviteres i Nyhedsbrev umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
Tovholder: Simon (lokalet); Indkaldelse via Nyhedsbrev (Simon)

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

Debatten er bl.a. aktuel pga. tysk ansøger. Preben skriver et oplæg til omformulering af vedtægternes §4,
stk.4. På længere sigt skal principperne behandles.
Tovholder: Dorthe, Ole og Anja
Status: Dato for fysisk møde aftales på mail inden næste møde

Bådtælling og Bevaringspolitisk/Kulturhistorisk oplæg

Der udarbejdes et udspil til GF. Bestyrelsen skal beslutte forinden om det er til beslutning, drøftelse eller
orientering.
Tovholdere: Simon, Ole og Dorthe
Fartøjer på Effektlisten fra Lystfartøjsmusset tjekkes også i forhold til DFÆLs Fartøjsregister.
Tovholder: Dorthe
Status: ikke behandlet på dette møde

Registreringsbevis

Preben har designet et forslag med layout og indhold. Et medlem med erfaring for grafisk design spørges
om bistand til layout af beviset, men også plakaten til havnebrug. Målet er at være klar til
generalforsamlingen.
Dertil fremstiller vi en mini-plakat, som kan vises når bådene er i havn.
Tovholder: Preben og Dorthe
Status: udkast kommenteret pr. mail

It-projekt

Preben afrapporterer på GF som del af beretningen.
Tovholder: Preben
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6. Sommerstævne (i Marstal 2022)
Den lokale arrangør har fremsendt et komplet program. Bestyrelsen kommer med input dertil. Et kort
teaser-indlæg bringes i næste nummer af bladet.
Budget: den lokale arrangør og Anja udarbejder budget i skabelonen fra tidligere år. Budget-forslaget skal
godkendes i bestyrelsen før endelige aftaler indgås lokalt.
Tovholder: Anja
Bestyrelsen kommer med forslag til foreningens fremtidige måde, at gennemføre stævnerne på.
Tovholder: Anja
Status: gentagelse

7. Kommende bestyrelsesaktiviteter
Modtagelse af nye medlemmer: nyt velkomstbrev skal skrives.
Tovholder: Simon
Status: kommer primo 2022
Hvervning af nye medlemmer: Fornyelse af den eksisterende folder. Simon formulerer tekst til ny folder
med afsæt i den gamle. Anja skriver kladde med afsæt i den eksisterende, som dog var for tæt beskrevet
Tovholder: Simon
Status: Forslag er klar primo 2022
Skibsbevaringsfonden: DFÆL har ansøgt om fremtidig deltagelse i møderne.
Tovholder: Simon
UNESCO: indarbejdes i GF, samt et tema i næste blad.
Tovholder: Simon
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

8. Datoer for næste møder
Næste møde er d. 24.februar
Dato til længerevarende udendørs møde skal planlægges
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
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