Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer

Bestyrelsesmøde i DFÆL
19. maj 2022 kl. 19
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
Gennemgang af regnskabsstatus. Egenkapitalen er positiv.
Økonomi i forb. med gravering af præmier: Økonomien er mellem 1000-2000 kr./år for de tre præmier
afhængig af om der skal nye plaketter til. Det er besluttet at foreningen afholder udgiften.
Ansvar: Dorthe

3. Kommunikationsplatforme
Klassisk Træbåd:
Blad nr. 151 udkommer primo juni.
Tovholder/Redaktør: Preben

4. Kommende Arrangementer
Regionale medlemsmøder. Hvis vi skal få mere gang i træbådsbevægelsen, skal vi i lokalområderne have
synliggjort foreningens arbejde. Bestyrelsen ønsker at starte en tilbagevendende turné om specifikke
emner, som er bestyrelsens hjerteblod (f.eks. bådtællingen). Bestyrelsen tager afsæt i et netværk af lokale
nøglepersoner for at starte planlægningen.
Tovholder: Simon og Ole
Temaseminar om Nordiske Krydsere: Afholdes efter corona. Svenske NK-sejlere inviteres. Gentages.
Tovholder: Simon
Aabenraa Sejlklub og fondsansøgning. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om tilskud. Det er ikke
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klart, hvad bestyrelsen skal tage stilling til eller evt. bidrage til. Sejlklubben kontaktes for en afklaring.
Ansvar: Simon
Konference om træskibe/træbåde i Danmark med deltagelse af mange forskellige foreninger/museer i DK
og i nabolandene. Det er en større ting, som skal arbejdes med i et særligt forum og som skal være
tilbagevendende. Gentages.
Tovholder: Preben

5. Bestyrelsesaktiviteter
Principper for optagelse af både/kulturarv i fartøjsregistret, som ikke umiddelbart er lystbåde og/eller af
træ. På længere sigt skal principperne behandles. Dette bør ske på et fysisk møde.
Tovholder: Dorthe, Ole og Anja
Nyt fra Skibsbevaringsfonden. Der luftes principper for bevaring og om dette efterhånden bør kunne
inkludere tidlige glasfiberfartøjer.
Hvervning af nye medlemmer: Fornyelse af den eksisterende folder. Anja skriver kladde med afsæt i den
eksisterende, som dog var for tæt beskrevet
Tovholder: Anja

Gravering af vandrepræmier (3 stk): det er vigtigt for foreningen, at bevare vandrepræmierne.
Derfor kan det være at argument, at foreningen betaler for graveringen for at bevare historikken.
En majoritet af bestyrelsen har besluttet at udgiften erholdes af foreningen mod forevisning af
bilag fra den vindende båd-ejer. Når man vinder en vandrepokal skal der således følge et pålæg
med om at præmien SKAL graveres. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag.
Ansvar: Ole
Klassifikationssystem for bevaringsværdige fartøjer. Dette er eet af fundamenterne for
Skibsbevaringsfondens arbejde. TS er så småt begyndt på at udvikle deres. Simon skal på DFÆLs vegne
deltage i arbejdet med systemet. Det er et emne, som skal drøftes i en bred medlemskreds. Idé som skal
udvikles: DFÆL inviterer til et seminar blandt medlemmerne. John Walsted inviteres til at holde et oplæg.
Ansvar: Simon
Udvikling af registre; muligheder for krydskørsel af tidligere tiders registre og Yachtloggen. Hvordan kan vi
benytte de eksisterende data og arbejde videre med det i samme format, som vi allerede arbejder i. Dette
er muligt indenfor en økonomisk ramme af ca. 20-30.000 kr.
Registre, generelt: bestyrelsen har besluttet, at vi begynder at bygge digitale registre og sikre data,
herunder at inkorporere to gamle registre (1937 og 1962) samt øvrige specialklassers registre på længere
sigt.
Ansvar: Preben og Simon

Registreringsbevis

Det er i proces og vil kunne udtrækkes fra det digitale register. Beviset launches ved en event når det er i
drift formentlig i august. Indtil da bliver udvalgte både testet ud fra register-data. En vigtig opgave er at få
sat navne på eksperter i foreningen, som kan kvalitetssikre de forskellige bådtypers registreringsbeviser.
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Ansvar: Preben og Dorthe tager sig af registerdata. Ole, Jørgen og Simon udpeger navne på eksperter.

6. Sommerstævne (i Marstal 2022)
Orientering og evt opfølgning: Anja sender en generisk tekst til Preben til oversættelse til engelsk til FKY.
Der er pt. 12 tilmeldte.
Præmier til kapsejlende både ændres til skibsglas med gravering uden årstal.
Tovholder: Anja

7. Datoer for næste møder
Næste møde afholdes fysisk. D.10.09 kl. 11 hos Preben på Næstved Havn, Vestre Kaj 16, 4700 Næstved
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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