Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
24. februar 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
Fraværende
Tilstede

1. Information
Mødeform: virtuelt. Mødet omhandler forberedelse til Generalforsamling
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg af dirigent: er fundet! Referent er Anja. Stemmetællere findes på stedet.
Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år, Simon har skrevet udkast og fremlægger,
herunder selvstændige punkter
• Bådtælling (Ole, Simon, Dorthe) og
• Registreringsbeviset (Preben og Dorthe fremlægger incl. hand outs)
• Nyt IT herunder ny hjemmeside (Preben)
Planer for det kommende år (er integreret med beretningen, idet flere ting går videre til næste år som
nye aktiviteter)
Godkendelse af det reviderede regnskab og næste års budget (Dorthe) Regnskabet er godkendt af
revisor. Forslaget til budget sendt til bestyrelsen den 24. februar blev godkendt af bestyrelsen.
Behandling af indkomne forslag. Frist 1. februar. Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring:
§4.4 udgår. Preben argumenterer på GF. Ingen andre forslag er indkommet. Debatten er bl.a. aktuel
pga. tysk ansøger. Preben skriver et oplæg til omformulering af vedtægternes §4, stk.4.
Fastsættelse af kontingent. Foreslår uændret.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Simon og Ole er begge villige til genvalg. Suppleanter: Peter og Jørgen
er villige til genvalg. Revisor og -suppleant er villige til genvalg.
Eventuelt: herunder konference/seminar

Generelt: alle bestyrelsesmedlemmer, som kan, mødes en time før GF og retter an (kl.10)
Ad. Beretning: alle kommentarer sendes til formanden på mail inden GF.
Nyt punkt til kommende møde: Hvordan redder vi bådtegninger?
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2. Datoer for næste møder
Næste møde er d. 17.marts/Generalforsamling
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:
Simon: formanden@defaele.dk
Ole: strixole@outlook.dk
Dorthe: dorthe.erik@hotmail.dk
Anja: anja@kiersgaard.eu
Preben: preben@rather.dk
Peter: hphansendk.dk@gmail.com
Jørgen: jhe.hjem@webspeed.dk
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