Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
31. marts 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)

deltager ikke
tilstede
tilstede
tilstede
deltager ikke
deltager ikke
tilstede

1. Information
Mødeform: virtuelt.

2. Opfølgning på Generalforsamling
Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen. v/alle:
Preben tilføjer detaljerne til eventuelt og udsender ny version
Konstituering v/alle:
Punktet udsættes til Simon og Anja er med om bord.

3. Regnskab og budget
Ansvar: Dorthe:
Der er varslet stigning af Bladets distribution fra Bladkompagniet. Ca. 70 kroner pr. omdeling af bladet.
Der er 280 medlemmer pt.
Saldoen på kontoen er lige nu godt 425.000,-

4. Kommunikationsplatforme
Klassisk Træbåd:
Tovholder/Redaktør: Preben:
Produktion af det næste nummer starter med første redaktionsmøde på mandag.
Emner der i øvrigt blev drøftet/nævnt:
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Sommerstævnet
Najaden/Aabenraa
Fortsættelse af Bådtælling
Artikler fra Struer, Kerteminde og måske Ebeltoft (Jørgen)
Foreningens hjemmeside:
Tovholder: Preben
Ikke meget at berette..
Facebook:
Tovholder: Simon
Ole fortalte om tre konkrete henvendelser fra Facebook om konsultativ hjælp til rådgivning i
renoveringsprojekter.

5. Registreringsbevis
Preben og Dorthe har fremsendt forslag til forskellige småjusteringer af Fartøjs- og medlemsregisteret
Tovholder: Preben:
Vi havde en længere snak om registerets optegnelser af bådtyper og -klasser, hvor det kan være lidt uklart,
hvad bådklasser egentlig omfatter
Ellers rummer Dorthe og Prebens forslag fire elementer:
• En eksportversion af en enkelt båd når beviset skal laves
• Et nyt felt på fartøjet – resumé
• En medlemsliste med navne og mail-adresser
• En udvidelse af fartøjsregisteret så typer, klasser, konstruktører og bådebyggerier kædes sammen
på tværs af registeret
Vi havde en længere snak om Simons tilbagemelding fra Skibsbevaringsfonden omkring
bevaringsværdighed. Ingen konklusioner men enighed om at det skal indarbejdes i registeret og i
registreringsbeviset.
Der skal laves en egentlig arbejdsgang for, hvordan vi arbejder med registreringsbeviset fra en
ejer/medlem henvender sig med ønsket, til det endelig bevis sendes/udleveres til ejeren.
Vi bør måske overveje at kontakte et eller flere udvalgte fartøjer til at være de første, der får et bevis. Og vi
bør overveje at involvere museerne i Svendborg og Hobro.
Og så var der enighed om at der er en oplagt chance til at få skabt lidt opmærksomhed omkring foreningen
gennem presseomtale og halløj.

6. Sommerstævne (i Marstal 2022)
Tovholder: Anja:
Punktet udsættes.

7. Kommende bestyrelsesaktiviteter
Modtagelse af nye medlemmer: nyt velkomstbrev skal skrives.
Tovholder: Simon:
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Er udført.
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:
Udestår.
Skibsbevaringsfonden: DFÆL har ansøgt om fremtidig deltagelse i møderne.
Tovholder: Simon:
Udsættes…

8. Datoer for næste møder
Næste møde er d. 19. maj.
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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