Til Generalforsamlingen i DFÆL 2021
REGISTRERINGSBEVIS TIL DFÆL-BÅDE / FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN FRA BESTYRELSEN

Forslagsstiller: Simon Bordal Hansen på vegne af bestyrelsen
Registreringsbeviser til DFÆL-medlemmers fartøjer
Baggrund:
Foreningens nye IT vil gøre det muligt at trække data fra de forskellige registre og på den måde skabe nye
dokumenter eller visninger.
En af mulighederne er at trække udvalgte data fra foreningens Fartøjsregister og Medlemsregister, og med
dem danne et registreringsbevis for fartøjet. Omtrent som registreringsattesten for en bil.
Med en registreringsattest i hånden, kan ejeren dokumentere fartøjets grunddata – bådtype, byggeår,
konstruktør m.v.
Vi mener, at registreringsattester udstedt af DFÆL vil styrke foreningen som varetager af de ældre
lystfartøjers interesser – både på markedet og i forhold til bevaringsarbejdet og de organisationer, som er
knyttet til bevaring og restaurering. Attesterne skal være gratis og kan kun udstedes til medlemmer.
Attesterne bliver naturligvis ikke bedre, end de data, som er tilgængelige i fartøjsregisteret og i
medlemsregisteret. Derfor er der behov for at opdatere og validere informationerne i registrene, og i første
omgang data for medlemmernes fartøjer og for medlemmerne.
Vi ser derfor to opgaver knyttet til at kunne udstede registreringsbeviser:
-

At det rent teknisk er enkelt og sikkert.
At data er opdaterede, og at data så vidt muligt er validerede af flere end ejeren selv.

Dette foreslår vi, at den nye bestyrelse går i gang med og afprøver i den kommende periode.
Forslag:
-

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til at undersøge, afprøve m.v. Registreringsbeviser til
DFÆL-medlemmers både.
Til gruppen knyttes et antal særligt sagkyndige i forhold til udvalgte bådtyper – f.eks.
klassespidsgattere, meterbåde m.v.
Gruppen iværksætter en opdatering og validering af medlemsfartøjerne i fartøjsregisteret.
Bestyrelsen får mandat til at sætte Registreringsbeviserne i drift i perioden – men bestyrelsen kan
også afvente generalforsamlingen i 2022 for en endelig beslutning, såfremt der har vist sig
uforudsete vanskeligheder med at Registreringsbeviserne.

