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Generalforsamling i DFÆL 
19. marts 2022 

Referat 
 

Sted: Kystlivscenteret, Holbæk 
Før Generalforsamlingen fik vi fortalt om Kystlivscenteret ved Ture Møller, leder af centeret, og om deres 
nybyggeri af klinkbyggede joller med oprindelse i Isefjorden.  

 
1 Valg af dirigent  
 Folmer Teilmann blev valgt med applaus. Folmer kundgjorde, at GF er lovlig indkaldt 

og blev afholdt inden for vedtægtens rammer. 
 

 Der var 31 medlemmer tilstede ved Generalforsamlingen.  
 Anja Kiersgaard var referent.   

   
2 Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
 Herunder også præsentation af registreringsbevis samt resultat af bådtælling. 

Herunder i uddrag. Den fuldstændige beretning findes på www.defaele.dk. 
 

 Bådtælling: Formanden viser slides, som på kedelig viser forskellen mellem for 40 år 
siden og nu.  

 

 Bestyrelsen opfordres til at spørge forsikringsselskaberne om bådenes 
byggemateriale for derved at få deres input til antallet af registrerede træbåde. 

 

 Registreringsbevis: Forslag til beviser er vedlagt til mødet: Et ”vandret” A4-bevis, 
som attesterer bådens proviniens og hoveddata. Et ”lodret” A4-bevis, som kan 
benyttes i havne til at fortælle om båden for forbipasserende.  
 
Arbejdet med at indhente korrekte data skal foregå i et samarbejde ml Foreningen 
og bådejerne. Hvis en bådejer ønsker et registreringsbevis for sin båd, skal man 
kontakte bestyrelsen og udfylde et sæt stamdata.  
 
Stig efterlyser et ”ekspertpanel”, som kan godkende dataenes korrekthed. 
Bestyrelsen har tænkt sig at nedsætte et sådant. 
 
Klassisk Træbåd: Bestyrelsen efterspørger en layouter. Hvis der er en sådan blandt 
medlemmerne, som vil hjælpe med bladet, opfordres vedkommende til at melde sig. 
Abonnement på TS-bladet kan erhverves for 200 kr/år, ligesom TS´ere kan købe 
Klassisk Træbåd for 200 kr/år. 
 
Skibsbevaringsfonden: DFÆL er tilstede på møder. DFÆL har to punkter på næste 
DO hos Fonden. 
 
Træskibsejernes Sammenslutning: samarbejde er etableret. TS har travlt på de 
indre linier, men en kontakt er ved at blive etableret via formændene.  
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Hjemmeside, Fartøjsregisteret: der kan ikke længere uploades fotos til 
hjemmesiden, hvis man ikke er medlem. Dette for at undgå for mange MB eller 
irrelevante fotos.  
 
Kontaktdata: Bestyrelsen efterlyser mail-adresser til alle medlemmer. Der mangler 
over 50 stk.  
 
Beretningen kan downloades i sin fulde ordlyd: 
https://defaele.dk/fileadmin/dokumenter/beretninggeneralforsamling2022.pdf 
 

 Beretningen blev eenstemmigt godkendt  

   

3 Planer for det kommende år  
 Formanden henviste til bestyrelsens beretning, hvor han fremlagde planerne. 

Herunder: 
• Begynde at udstede registreringsbeviser og få styr på verificeringsarbejdet.  
• Konsolidere arbejdet i Skibsbevaringsfonden og udvikle strategi for DFÆLs 

fokus i fonden.  
• Forberede næste sommerstævne.  
• Styrke Klassisk Træbåds redaktion, især layout. Udgive 4 blade.  
• Gennemføre ny bådtælling, samarbejde med nordiske træbådsfolk.  
• Fortsætte kvalificeringen af data i vores fartøjsregister.  
• Prøve at lave lokale medlemsmøder.  
• Ny chilitest.  

 

   
4 Godkendelse af det reviderede regnskab samt næste års budget  
 Regnskab og budget kan downloades i sin fulde ordlyd: 

https://defaele.dk/fileadmin/dokumenter/regnskab21budget22.pdf   
 

 Regnskabet blev eenstemmigt godkendt inklusiv revisorernes bemærkninger.  

   

5 Behandling af indkomne forslag  
a. Forslag om ændring af vedtægtens §4, stk. 4 (bestyrelsens forslag)  

 Den nuværende §4, stk 4 under Fartøjsregister bortfalder: For at stå opført som ejer 
af en båd i registeret skal man være medlem af DFÆL.  

Motivation: Fartøjsregisteret er et register til historiske og statistiske formål. En 
nuværende såvel som tidligere ejer, opført på et fartøj, bør bevares for eftertiden af 
historiske årsager, da oplysningen bidrager til det samlede billede af fartøjets 
eftermæle. 

 

 Forslaget blev eenstemmigt godkendt   

   

 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Simon Bordal Hansen (villig til genvalg), Ole I.  
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Olsen (villig til genvalg). 

 Bestyrelsesmedlememrne blev eenstemmigt genvalgt  

   

7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
 Begge suppleanter er på valg Peter Hansen (villig til genvalg) Jørgen Heidemann 

(villig til genvalg). 
 

 Bestyrelsessuppleanterne blev eenstemmigt genvalgt  

   
8 Valg af revisor/revisorsuppleant.   
 Både revisor Ove Juhl og revisorsuppleant Henrik Hansen er på valg og begge er 

villige til genvalg. 
 

 Revisorerne blev eenstemmigt genvalgt  

   

9. Eventuelt.  
 Bjarne fra Aabenraa inviterede til festlig fejring af NAJADENs 100-års-dag i 

Aabenraa Sejl Club fra d.12. – 14. august. Alle er velkomne. Kontakt til: Bjarne 
Jensen, bk@a3a.dk 

 

 Et medlem foreslog et sommerstævne i Holbæk. Aarhus træskibshavn blev ligeledes 
forslået. 

 

 Gorm Boa, som jo leverer en krydsord til bladet, gennemførte den årlige udtrækning 
af en vinder af indsendte løsninger. Folmer Teilmann blev således vinder af en 
DFÆL stander 

 

 


