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Generalforsamling i DFÆL 

16. juli 2021 

Referat 
 

Bestyrelsesmedlemmer Status 

Simon Bordal Hansen  (formand)  

Ole Olsen  (næstformand)  

Dorthe Christensen  (kasserer, afbud) 

Preben Rather Sørensen (redaktør, afbud) 

Anja Kiersgaard  (referent) 

Peter Hansen (suppleant) 

Jørgen Heidemann (suppleant) 

 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Folmer Teilmann. 

Folmer blev valgt eenstemmigt. Folmer gjorde opmærksom på, af Generalforsamlingen (GF) egentlig skal 

afholdes rettidigt inden udgangen af marts, men at situationen omkring corona har nødvendiggjort en 

udsættelse. GF er lovligt varslet og alle formalia er klaret rettidigt. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Beretningen blev omdelt og gennemgået af formanden. 

Beretningen blev godkendt eenstemmigt og med ros. 

(beretningen er vedlagt som selvstændigt bilag på hjemmesiden :  

(https://defaele.dk/fileadmin/dokumenter/beretninggeneralforsamling2021.pdf 

 

Bemærkninger i anledningen af beretningen: 

Halsnæs Kommunes borgmester holdt en god tale til åbningen. 

Beretningen nævnte, at vi i efteråret skal samle op på bådtællingen. Formanden er tovholder på sagen og 

udarbejder et oplæg til bestyrelsen. Beretningen nævnte ny IT i flere omgange, hvilket der også kun var 

roser til. Skønt.  

 

Der var et ønske om, at fartøjsregisteret også giver plads til endog meget fyldige beskrivelser. Flere 

medlemmer foreslog, at registeret skal kunne rumme renoveringsnoter etc, altså en slags logbog. Det må vi 

i bestyrelsen forholde os til. 

 

Beretningen lægger op til fortsat arbejde i forhold til de lokale træbådsmiljøer og TS - det skal bestyrelsen 

lægge planer for. 

 

http://www.defaele.dk/
https://defaele.dk/fileadmin/dokumenter/beretninggeneralforsamling2021.pdf
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3. Plan for det kommende år 

Formanden fortalte om bestyrelsens planer, herunder at næste års stævne forventes at blive i Marstal, 

hvilket der lød stor tilfredshed med fra salen. 

Fra salen lød en opfordring til at fastholde de lokale træf og dyrke de lokale fællesskaber, samt at 

medlemmerne inviterer til ”Åben Båd” henover vinteren i alle dele af landet. Bestyrelsen blev opfordret til 

at pege på konkrete medlemmer, som kan arrangere. 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt næste års budget 

Formanden gennemgik det reviderede regnskab, som blev eenstemmigt godkendt og med ros.  

NB: Det på stævnet uddelte regnskab var ikke det reviderede regnskab, men en månedsstatus. 

Formanden gennemgik forslag til næste års budget og dette blev eenstemmigt godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen stillede forslag om udarbejdelse af Registreringsbeviser, som skal ”bevise” de enkelte bådes 

historie og proveniens. Forslaget blev godkendt. Registreringsbeviserne (nævnt i beretningen) vil kunne 

bidrage med endnu større troværdighed og skal vise bådenes proveniens/historie. Sagkyndige inden for de 

enkelte bådtyper skal kvalificere data. Bestyrelsen søger mandat til at iværksætte dette arbejde. 

 

Drøftelserne vedr. Registreringsbeviset gav anledning til at opfordre til brug af den af DFÆL udgivne ”Syns- 

og Notatbog”. Der findes et antal af disse tilgængelige hos Ove Juhl og i KAS. Bogen benyttes til bådejerens 

egen registrering af bådens vedligehold, hvorimod Registreringsbeviserne er godkendt af fagfolk. 

Der var ikke indgået yderligere forslag. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev eenstemmigt vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Dorthe Christensen, Preben Rather Sørensen og Anja Kiersgaard er alle på valg og ønsker genvalg. Der blev 
ikke opstillet modkandidater og alle blev eenstemmigt genvalgt. 
 
Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer deltager i foreningsarbejdet uanset om man har en bestyrelsespost 
eller ej. Medlemmer kan selv foreslå emner, som de har lyst til at arbejde med eller vil evt blive foreslået til 
deltagelse i arbejdet af bestyrelsen. Arbejdsgrupper kan frit nedsættes af medlemmerne og deltagerne vil 
kunne deltage i bestyrelsesmøderne om ønsket og/eller referere til bestyrelsen om det konkrete arbejde. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
Der er ikke valg af disse i år. Jørgen Heidemann og Peter Hansen fortsætter. 
 

9. Valg af revisor/revisorsuppleant 
Der er ikke valg af revisor i år, hvorfor Ove Juhl fortsætter. Henrik Hansen blev valgt som suppleant. 
 

10. Evt 
GF blev gennemført i vanligt god ånd. 

Bestyrelsen vil nu rette en formel henvendelse til sejlklubben i Marstal, hvorfra Ebbe og Gerda/UNDINE har 
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positive tilkendegivelser.   

Gorm/NIRVANA udfører krydsordene i hvert nummer af Klassisk Træbåd. Han trækker vinderen ved denne 

anledning. Vinderen blev Jørgen Kofoed og han modtager en stander. 

 

Simon/MAJA (formand) meddeler, at en ny produktion af standere bliver sat i værk og i en bedre kvalitet 

end de forrige. Der findes rigtigt mange standere i foreningens eje. 

 

Et medlem foreslår, at bestyrelsen kigger på vedtægternes kriterier for optagelse. Det fremgår heraf, at 

bådene skal være konstruerede før 1966, men dette synes ikke formålstjenligt da begrebet ”klassisk 

lystbåd” må følge med tiden. Formanden lover, at bestyrelsen vil tage emnet op. 

 

Flere medlemmer ønskede, at der skal kunne trækkes pæne A3 "skilte" om den enkelte båd ud af 

fartøjsregisteret - til brug for præsentation af båden ved f.eks. stævner. Altså en slags standard med foto og 

den mest nødvendige tekst, en slags plakat for den enkelte båd. 

 

Bestyrelsen har lovet et seminar om Nordisk Krydser. Det skal vi have fundet sted og tid til.  

 

Lokalitet for stævne for 2023 skal foreslås snart. 

 

Næste generalforsamling er forhåbentlig ikke om sommeren og bestyrelsen fastlægger dato snart. 


