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Rdakion:
Gom

Sanne \X inrup. DJ og
Boa, DJ, layout

Bladet udkomer. 1s.2.. 1<.5.,
75.9 og 15.L2.
Deadline for stof og annoncer til bla
det 1 måned før udgivelsesdatoen.

Tryk

Der sker mange spændende ting i vores li11e f<trening
lige nu - både cenrralt og lokalt. Ikke rnindst rror vi, clet
cr et vigtilJt skridt, at vi nu får foden uncler eget skrivebord. hvis man kan udtrykke det sådan...

R. Rødgaards Bogi4kker.,

Frederiksberg

-\Ien alitirritcter koster pcnge - og det gør ltl:rclet her
().qsx .lo tr-lil<cre. jo dyrerc. Vi ved, at et godt og fylcligt
blaci el hojt prioritercrt i l)esty1'elsen, men vi er havneii
den I elicr: h kkelige l) situation, at vi har n-reget st()f 1ig
gencle. sortt.1cr kr-riber. lllecl :rt fit placls til. Lrcler-r at bl:i<let
Spr:rnger f a Ill llltf 1l c-.

Redaktionelt stot

Sanne \Mittrup,
-SV
Skibbroen 1 2.2150 København
Tlf.: 33 32 26 20

Amoncer: Philip Brand,

Høje Gladsue 40, 2860 SØborg
TIf. 1L 67 69 69.

Bestyrelsesmedlemer:

vi vil mcget gerne opti)r.lrc rrlle til lt sll.ir-e så KORT
- sirledes at vi kan ta placis ril sl n-range forskellige artikler, debatincll:rg og lef'erater som ntuiigt i et

Philip Brand, formand

Szi

Høje Gladsaxe +0, 2800 SØborg.
31 61 69 69

sonr mr-rligt

'llf.

Knud Isager (næstformand)
Strandvejen 10, 7120 Veile
75 81 60 15

Tlf

Iretcr Lorin Rxsntussen (ucln.æclerr
Egchovedct :i1, Hor,. E300 ()cltlcr
Tlt. 86 55 6:i 00
-fcns Poulsen, Hiskrrisli I{onsulent

L,,,l.rei ln. f1n1.,1., i-rrr :r-1111''1g
6l i2 6- 8-

l'elillr-rstreret blacl. Og hr-rsk

komnc. Bare slå på tråden!

-

artikel-ideer er også vcl-

Gc»ttt Boa

Fot'sirleb|I|eclet. T1'pltrttt pir kryds
Foto: -Jespet'.Jct colxe tt

S:ctnne

Viilrul)

Tll

Poul Silbcrg (udrrccler)
Drejøgacle 26 1l 601, 2100 Kbh. Ø.

SYDFYN:

Kinr Christr:nsen

TORSDAG DEN 13.3. KL.
19.30 holder ,,Øhavet. -

Nlotodticlsrcl;rrsentant (supplcant)
Skt. Knuclsgrcie 2A. .i200 Slageisc
53 5J riJ .13

som tidligere annonceret vintermøde i Svendboro
Sejlklubs lokaler.
Helge fra "Spray,, holder
lysbilledforedrag om en tLr
på Ejderen og vi skal
snakke om aktiv teter for
den kommende sæson.
Tilmeidrng (med antal)
senest mandag den 10.
mafis til Helge på llt. 62 21
52 91 eller tt/ads på tlf. 64
71 12 16.
(Vi haber på stort tremmøde - ogsa f ra pigerne...)

Aallc \!'iilstcd. B:iclcir.gger konsulcnt

Lokale iflitiativer:
,Kort 112"

Åfius

13LLgL-ornråclet

r'. Bmno Jenscn

A(;F

lcj

2. 8260 \ribr

,Skeroksen., Nrstvecl
\'. Kaj Albcrtsen
Yrsavej 3,,ir00 Nrsr\-ed
53 7J 08 ,i]
,(,Jhavct.. Sycllr n

r'. Nlads LilholclL

Rarnsherrccl 25, 5610 Assens

t]f. 6.i 71 12 i6

2

LØRDAG DEN 12.4.1997

KL. 12.00 kan du komme

på kursus i præcis
opmåling af din båd - for
eksempel til rekonstruktion
af spanterids. Kurset foregar i Assens Sejlklubs
lokaler, hvor skibsinqeniør
Karl Lildholdt vil indvi interesserede i den vanskelige
disciplin. Karl Lildholdt tiar
i forbindelse med ombygnrng og restaureflng
opmålt en lang række af
kendte sejlskibe.
Tilmelding til lVads Lildholdt på tlt. 64 71 12 16.

DFÆL
p a egne ben
o

Forcnilgen overtagef

srlr sekretariats-

ftlnkrionen

I
r

Efter srne nr-e ars 'Ltl-mdæ har :;retingcn-.
bestsrelse besftmel er

DF"flL nu

errokrn

nok

til selr at t rge \-are Ixr

sekretariats-fu nl'tionen. En

opgave. som indtil nu som
bekendt har ligget i KDY's
hovedkvarter i Langeliniepavillonen.
Beslutningen er meddelt
KDY som på sit seneste
bestyrelsesmøde - med
stor forståelse - har bakket det nye skridt op.
Bruddet med det,fædrene
ophav" er dog heller ikke
mere drastisk end at foreningens historiske konsu-

Han forklarer videre, at
bestyrelsen fandt, at det
kommende generatlonsskifte i KDY r-ar en passende anledning til ai "fl\tie hienunet-rs. - efter at
hgT-e ,a,l-etrr-eiet sa-qen or-er

en iængere periode.

I praksis ligger DF,:EL's
sekretariatetsfu nktion alierede nu hos Hanne Larsen
på Tåsinge med adresse
på museet - se kolofonen.
Her modtages skriftlige

kolofonen på de angivne
tider.
Overtagelse af sekretariats-

funktionen på denne måde
krær'er visse ændringer i
vedtægterne. Forslag ti1
r-edtægtsændringer vi1 blir-e behandlet på generalforsamlingen i Vejle - se
indkaldelse seaere i bladet.

sw

DF,4,L er bleuet lidt celdre
encl de to søde bundmølere - og nu sJ)nes ui, rtret er

henvendelser, indmeldelser og så videre. mens
telefonisk henvendelse
SKAI ske til nummeret i

på tide at klare sig selu.
Foto Henrik Effersøe

lent, Jens Poulsen, stadig

vil kunne trække på

KDY's arkiver, ligesom
KDY abnede mulighed
for, atDF,EL kunne vende
tilbage igen - hvis vi fik
behov for d6t.

Vi er meget glade for
den måde. KDY har taget
sagen på. DF-[L skrlder
KDY tusind tak for den
meget store hjælp og stotte, vi har modtaget siden
starten, siger formand

-

Philip Brand.
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ar-rkcr-:rkkende
norske
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lrtikcl i clet

,tsiLtrrrgrsinet" 5,/9'i

kenclsgen-ringcr'
ligger cler.r i Eprfanes rnalittn-re
baggrLrncl. flcl

llLrrettef o1D et

intercssxnt langtrcls-

lirlsog. Igenncm €t
lir fr-rlgtc rcchktio-

ncn

10

ovcl l)ar-rnralk og
Ilnghncl cl cler
stort se[ ikkc

lak og imlr

rægncringssvstcnrers holclbalhed
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ancLe lancle

lorskcllige tr'1ts()rter
r-rclen

rt

i

ver-

dcn. clet- har sli
g:lrnlc sr,tfar-tstt'erlitkrner som Hc>l

og egenskaber pll
rørc:

provcrne. Testcn,
clcr bucle blcl' firre
taget i salt-og ferskvand, viste, at de træprøver, der var
behandlet med Epilanes og havde fået
fem lag 1ak med mellemslibning. som
foreskrevet af virksomheden. var uberorte af det lange ophold i vandet. Bedste
opnåede prØveresultater bler- opnået
med Owatrol, Benar og Epifanes. Den
Epifanes-behandlede træprove var imid
lertid den mindst slidte og havde be'r'aret
det tykkeste laglak. Hvis man kan tale

Iancl.

Oe ilpif:rnes €r ct
holLLncl:k 1'r.llitetsprodukt udviklet af producenten i tæt
samarbejde med Den Kongelige Hollandske \Iarine. Ålene på grund af marinebutikkemes onsker om en "høj omsætningshastighed" omkring et "smalt" produktsoniment. har Epifanes besvær med
at trænge ind på det danske marked. Det
er meget synd for de danske sejlere, men

opgiv ikke af den grund! Ring til importøren i Danmark!:

Epraxes"*
eÅDTsyGGER tL{]iS FOI(DAL, HF _ MARINE

j-(rl \r'tcr.

;
I
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lkernir-ige tclf. 6224 2127

Dct skal særnummeret
bLuges til
I denne udgave af bladet
t-inder du vores ,Særnurrimer.. som fremover bliver
6n af hjornestenene i

Det indhzrftecle,Særnr.rmmer.. skal clu aitså kun be-

DF. EL's medlemshverv-

1em.

ning.
Sæmunrmeret er ikke

udarbeidet ti1 dig, men til
alle de mennesker, som
endnlr lnrer r-6d om \-ores
eksisten-.,. eller som sm-

dig r6d :.i f,,,r li,3t.

\-ed at intbrnaere r:,:ar Ce
fordele. som ken oDri-

L
tlq-ru.,r-- :-, \-- r- I :t---, -c::i-

lig gcnr in.ic !ofc: trri)te
lcf rr-11.

A.f Pb

i

lip

Rrcr ncl, .fb

t'

rrt cr

cl

tt

tlilgtr sorn lcn oricntcling
til dig, cler allerede er medDet er tanken, at vi (fbrhibentlig støttet af en velvil1ig sponsor). vi1 trykkc
ct s:,r stort oplag. at alle
r ,rr-cs

-

r

nrecllcnrnrcr k:tn h1i-

-.-1..r t'r.. ltL -l

|, ,:-c

t1,

sernplarer. så r-i hr-er især
Ii:n dele ud ril de træbads-iiere. sorn i d:ag ',sefler
deres e-qen so.. men som

alligerel eier beraringsværdige træfafiøjer, der
ltør være medlemmer af
DF/EL.

Til syn og notater
Den omfangsrige udsendelse fra foreningen dennegang
skyldes hovedsagelig, at den
meget omtalte Syns- og
rotatbog nu er blevet færdig
- og fiotl Bogen ER betalt
t,,,a en ekstra 50 er lagt på
s cste kontingent) - så nu er
det bare med at få startet på
at fylde de tomme sider ud!
Bemærk også side 72 og
siderne 79-80 i bogen.
SW

God læselyst!
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Mit liv
med træbade
[vlin nordiske krydser NK D-

45 "lVlarsk" er til salg, da
jeg p.t. arbejder for langt
fra de hjemlige vande (i
Washington D.C.) til rigtig
at have glæde af den. Den
er bygget hos Molich i ilundested i 1952 af hondurasmahogni på egesvøb og er
6n af Danmarks mest vindende kapsejladsbåde af
sin generation.

Siden 1986 har den fået
skiftet en del svøb og fem
bord, fået nye cockpitkarme, nyt oregondæk og nyt
hovedskot. Fribord og dæk
står blankt - og båden har
det i det store og hele godt.
Den er fuldt sejlklar både til
tur og race og alt fornødent
grej følger med - blandt
andet en del nye sejl.
Da den har stået på land
sidste sommer - og da det
nødigt skulle gentage sig
er prisen så lav som
65.000 kr.

-

Henv. til

Lars Peter Riishøjgaard.

Tlf. + 1 301 805 0258 (job)
tlf. + 1 301 881 3803
(hjemme)
Fax: + 1 301 805 7960
Husk: Dansk tid minus 6
timer. Læg evt. besked på
min svarer, så ringer jeg tilbage.

Af -lesper Jacobsen, Egå
"Etttnø". -IIOD 2.

]Iod-sat de tleste af
DF-€L'-s medlenmrer er jeg
iklie r-okser ,cp med både.
Indtil l5 års alderen har de

ieg aldrig set nrine hcn i
en sejlbad. rnen pludselig
en sorrrnreraften. hr or jeg
stod på ydermolen pa -\ar
hus Lystbådehavn, blev
leg grebet af det fascinerende i at liste afsted uden
andet end en svag lultning. Siden har jeg været
Iivsvarigt smittet af bacillen. Efter et håbløst forsøg

i sommerferien på

at
ombygge en norsk slæbejol1e til en sejljolle fandt

jeg i vinteren 1<)56-57 min

første flydende kærlighed,

Frederikssund-jollen Selma. Det var et skønt gammelt skib, kun 17 fod lang
og omtrent lige så bred.
Den var bygget år 1900 og

ikke holdt så godt. Jeg
måtte begynde med at
rykke blyplader af overgangen mellem bord og
køl og rigtig godt blev det
aldrig. Mange år efter at
jeg havde skilt mig af med
Selma, genså jeg den, og
til min rædsel var den på
værste amatØrYis blevet
overklistret med glasfibermåtter, som dårligt var
5

d:rkket rlcd gclcoat. NLr
el den firnnoclentligt hugget ()p.
D:r reg elecle clen. sejlecle

:

:r

:-

- :-

:r-

c '-rl .ll-.in

g f liltl itt \-2Efe,
l-,i'cle 5tor !1l'.tc'le 'af

rir:r - -r:' I clen periode
scjlt-c1t trq ( )s:ti lic1t l<ap-

scjlicls nrecl

cler-i:

men clen

skullc være i 1ob nrccl
junior båc1ene. og det kr-rnne den (og jeg?) alligevel
ikke klale. Jcg h:rr en stiv

hoftc,

s.ir c'len

r-rtrolig lave

k.tltt t 3.'rt.'r'ctlc rnig ug icg
lccltc ettel en anclcn båc1 i
clcr-t ctn lnre storrelscsorclen.

Utzon-spidsgatter
Det fik jeg i 20 kvm
Utzon-klassespids gatteren
"Sickan". D2. som jeg fandt

i Svanemollehavnen (den

havde haft mange navne,
bl.a. "Sus"). Det var en
smuk båd. så ieg tabte
straks mit hjerte ti1 den.
Det kurerede ikke min
kærlighed. at jeg ringede
til Utzon for at høre hans
mening om båden. ,Det er
den ringeste konstruktion,
jeg har 1avet. Den er
meget rank, men til tur-

,jsi.'

Ei

+,

Skir-efter mit hoved

MOD 2, Emma samt
Qeren ogfotografen
JesperJacobsen

i-,, 1.ic-.

i)g ', lg.i:>.. .lcrt '..,i.

lirr-rriig ch'b. sri nLt kLtr-ure
leg siclcle oprejst i kahrtIclt.

I

1i)(r6

blev jeg gift mecl

Krrlin og vi fik mange
-k,,rrrrt' st'jl:rr santntcn.
Staclig vzrr der for liclt
placls ti1 \,ore man:ae ovcr
natninller. hvor clcn ene
tlrrr'ligt kunne rejse sig
r-rclcn at i':ekkc den anclen.

I l.rnqtlcn

\ ar'

(lcr

(

,q\.r

Saellcrcnde, at vi vec] blot
6 sckr-rnclmeter vincl t'.tnk
te pri at rebe, så i 1968
besluttec'le r.i at købe clen
pragtfulde 30 kvur klassc

spidsgattcr ,Typhon" D
LrI lIL'lt .rnrlt'r'lcdr'r >tir
bacl.

l3

kc'. Ii1kc-1 r-cir' ( rrL- {lnpiriL'
cl'.rk. som ogslL. ner oler-r
havcle skinnet en Llge . \':1r
\:'t ullrl . irl rnJn ktrnnc ligge i køjen og se solen

skinne gennem nåclclerne.
SIL rned b1øclencle hjerte
lagcle r.i ,Galon-c1eck. på.
Dcsr-rclcn måtte den fu1c1st:rnclig udslicltc nrotol-,
cler har-c1e skn-re ucl genr-rcrl blgborcls side,
Lrclsl<ittes rnecl en 7 hk
\-ir-c. sonr fili sl<nre rrcl
ga-1111c1'It

sl:tVncn.

,\lrr-r cr-i iin hårdtvejrsscjlcr
ir.lr tlc r i fict og clen tjente
(

):

g(l(1t

indtil cftcr:iret

.' '-<. \ rr s) nt-\ \ i. :rl vi
''.r:. tler.rlige til en b:id mcd

::.litolcle. sa jeg kr-rnne

7

E
spfire lTun n g ior clen
megei ssrnmenkruflmede
riXl-ærense

\l

i spidsgatteren.

holdt oje med annoncer
og bade og pludselig en
dagsa vi, at der var en
-\Iolich One Design (MOD
2) til sa1g.
Krrrlighecl vecl fblste blik
har-cle allcrccle i 1963.
clet fbrste :.rr. lxclene eli,si
sterecle. set 6n xf clenr og
sagt. at l-rr-is r i en clug biei'

\-i

r-elhavencle. s:r r-er clet
onslicbltcler-i. \u r :rL lr:r.lc-

n( l I .lr'.,,g ri

1.r:t

c.

kr-tnne 1ilale okor-r ort-ri.'r

r.t r i ,lri ,e til

.kr -k

r.

r.

hvor,En-ut-rr.. ticlligere
Diana holte hjeurnrc. Det
var hærlighec'l t.ec1 fbrste
blik. s:i deL r.ar ikhc andet
rt g()rc t flJ :tt skrlle sig
r:id til clen dejlige Lråcl. Vi
liol rtc clcn icltt'r:rlslcricn
og sejlcclc clen hjern i
nrEsten r.raftiluclt t:'rge. Det
var neLvcpirrencle. r'ncn
vidur-rclerligt tlocls clet. at
også den harclc cn chr'1ig

motor og en rælilic gartrle
cligitale instnurenteL. sot.n
man slet ihke kurrne stolc
pa Og lltlrig lr:rl jru ;r ',
en handel, hvor jcg i clclr
glacl blcv g,ort oplr.rrksom på alle b:iclens lej1.
Sagt'n r:tr ncmliq. .rl r jr-

r

rcn ikke

vi11e

af rlccl

Emma, men fhrnilier-r presscclc ham til at s:rlge c1en.
så han håbecle p:i. at jeg
ville rniste intcrcssen. hlis

han rakkede biiclen

nec1,

til Århns bler.
indlcclningen til de bcclste
sejlerår, vi havde. og

Tr-rren l-rjem

nfigne mennesker påstod

lleter fra havnen. Her

ovenikøbet, at det måtte
være på den hjemtur, at
vores eneste barn, Jacob,
var blevet til. Om det passer eller ej, skal ieg ikke
kunne sige, men i hvertfald blev båden også hans
hjem. fra han var 74 dage
gammell Det var pragtfuldt
at fa en god sejlbåd, som
også \'ar snruk. og hVor vi
fik al den ber'ægelighed
indenbords. som \-i har de
sukket elter, Her r-ar fuld

havclc EmmlL allerede haft
plads siden 1978.

Nu flk vi iclcelle fiavneforholcl. Da jeg ikke st:,ir helt
sikkert p.r ct ul'()ligt clæk.
lrctl icg lror erlct rrl :tl pictetsfølelse og fiir rigget til
med rullegemra og solrl
t'n al- r-lc lbrstc - :.ril trrit-icr", alts:r storsejl, som

r'.:.:1,:.1. t-tle tl

,Typhon".
Tumlecle fortroligt r-u,qd!

I en årra:kke var Emma
rammen o1n eln stor clel :rf
familiclivet rned ture runclt
i de clanske havne. Det
\/ar nyt og clejligt at sc cn
unge. so1lr folst r-ar i bar'll(\. .Jl'.il'l. l- tlr. tl.t" t t it, l
vlLl lt:Lrc1t.

lllcil

snairt r-fter

tlullecle ir.,rtlr:,1iqt rLrrrclt
r-rntlcr :ri--rrlst'n. Rtgtig.
:c11rr'

.r'

.r,ri-r :LlcL'ig bler-et,

nride :rt
Enlla,
rnelr liar he| han til
§u-rrg-rltl opholdt sig
:or-:i:rci

h.Ll

1r:L

.1en

krLrr sc11er-i

111rg(r. l)esr-ær're døclc
hrLrrs

nurl

]run r rr ti

i

1987, da han

nr', N'Ien

vi

beshrttecle. :rt bådcn staclig
skulle r rEre rammen ofli
( Il \-, 'r ,lrl .,f r UICS [i1

flytecle til
ol vi fik et hus 300

tlcl er

'

::

rlt[.11.t'tttin

-r':l-:---

r-kt :klttlltnef

i..,.irir l )c>lrtlrn ltnskafTecir' jcg trr olclentlig autopi

lot. dcl har tjent tnig som
en ekstra. r-rdholdende
gast ligc siclen. Trocls alt
rncncr jt 3. rt tlcl cr r igt illere, at man virkelig f:ir

srilct cntl

.s1

xl1

q-1'

,r'igi-

nalt.

Hclt gerlah
Det r,'iste sig hr-rrtigt at
r-u:r'c hclt geniait lbl mig.
\lleleclr clen tblstc slEsorl
nrccl r1c nr-c sejl plor.-ede
jeg cn 2+ titnels sejlacls,

hvor vinden vel<slcde

lil l-

:cl<trnrlriletc,'.

r

fr-zr 2

)e \

i

kr:nne f-øre tilpzrs sejl r-rclen
en enestc gang at gzr pii
clæk.

Det blcr. cla ogs:i sirdan. :rt
acob og jeg hr clt ir har

.f

holdt

j

rllrers solltlt-rerf-erie

i b'ldcr.r: cle tbi'stc lil med
en

\.c11

onr bolcl og clercf-

r ær'elsc. Sa r-i

En opgot e.lt ,t' bele

Ega. hr

Jamiliett

8

gj6-1rt

-,, -..-.,-.:: rnecl gr-rldelokse-

stahofde i kahrtten. +
koier. et godt toilet og
masser af pantnpladr. Og
så rzr Emma så r.elholdt,
at vi kunne klare
klargøringen på samme tid

som den langt mindre

f1'a

cockpittet kan rullcs incl i
l)onurrcrr. \el er c'let ikke

a.a
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ter også gerne alene. Nu

erJacob 18 år oghar
naturligvis også fået andre
interesser. Det viser sig så,
at med det udsryr har jeg
lige så tryg og Fornøjelig
sejlads, selvom jeg er ene
ombord. Jeg har vænnet
mig til ahid at bruge lirline og selvst).rer. Det fungere fortræffetigt og teg
satser på at blir e r-ed med
at sejle nurnge år endnu
(jeg er 6; xt- hr-is der
ikke sker ur-entede forrin-

Se I ma

I klargoring

1ak,

bs e t t

lg relsaf
:ll.i -u:lll::-,-.

-,'.

-' -.-l

.

It1-,ti: iri k.:it'{.i:.:t: i l.'itc,
ol<toltcr' !lil)cr jL-q (1lcr1
gocl hj:rip fra.Tucoltl ll lrrh
rLi

og lalielel ihr.crttnicl

u1t

uclr,endigt f:rlcligt. Det har
vist sig at vlrrc god politik. Niir båc'len står uncler

Heller 33
D4-1964,29",

presenning et halr,t ir'.

langkølet, platgattet,
blank mahogny havkrydser. Kravelbygget
på lamineret eg.
10 HK nyere Yanmar
diesel.
5 køjer. Gaspantry.
Toilet. Garderobeskab
Gode sejl inkl. spiler.
Stativ og vinterudstyr.
Smuk og velholdt.

-

Priside kr. 95.000
Ring: 6440 2045
(lViddelfart) for nærmere oplysninger.

b1i

r.er lakken utloligt stærh

)!{ n:rstc siC\rlll \. ,ll.lir t r'
ovelflaclen :rt r:r:rc l>lur.rh
(

()g stlxrrk, uclen cle bittcs
n-r:i kr:rkelelinger'. nlalr

cllcts scr'. L.tkct irtL]crt q:,r'
ogs:i meget lettere, fblcli
tenrpcraturcn cr 5-8 glader'

Ittrjcrc cnrl ort'r for:ui l. Ug
jeg har ihvcrtfhlcl alcLlg
r,:rret r-Lc'le 1br fugt i tr'.ect.
Nl'cler' lbrs:rsoncn
Siclste efterår viste clct sig,

.rt I-r'il,,,rtl:|rL'kcn citcrhunclen r':Ll firr gar-nrnel
(clct rer'15 ar siclcn, jeg
1()

iL.il jeg blot slebet lct
necl iint papt og givet 2
genge lak. 15 timers albejJ. ( )g Ju n:r\l( lll:ln5e
'.il regner jeg mcd :rt klarc
.,r.

n-rig med en enkelt gang

uecl Kc»'tgsgø t r rt I c,
rt

. :.:llcr'. tlen s:i var
' -' - irr' ,.1-.1 S,,tlt. og i

elbred.

bro 1957
Fotr t : ./esper.lctc

havde v;rret i br-rnc'l siclst).
Si:r jeg fjernecle cle vc1erste
1ag af lakken mecl lakljerner og resten mecl ekscentersliber. cticrfirlgt af rysteIu11.cl S:r inrprlrgnerecle
- c. l lcr rnlll:lr'\ ning ,,g
..r' 'r s.inge 1ak. Det helc

Pr clcn m:idc har jcg ikkc
rct nreqet k1:rrgoringsarbej.lc oltt forrrrct. s:i jeg er
' -' \ .,rtrlrr li.af lil ,,g
loriarsonen meget
rrrc:c. ar1!l 1eg r i11c nvdc:
1+ .1.r,<c ol,tobcr. Si jcg
h:Lhcl rrt kunne r eclblive at
lilarc baclcr.r pa clen nråde
:-'. .l!:r'

en lang :rlr:rkhc.
I r.lc rn;tngc ar'. jt'g hrl scjlet, llar jeg aldrig været i
andet encl c'lanskc havne
(bortset fra Vcn). men 1-rar
til genga:1c1 sejlct dct sjællanclske og fl,nske r.thar.
n-nclt. Det stir staclig på

onskesc'c1len at l)rllgc sollrc pe norsk og svensk

skrrls:rrcl.

r'r-ren

praktiske

trrt'- 1...r' l, rrL,rl ,rI lolltin
cL'et clet -Teg tloster rnig

mec1. lLt clcl ior'liabenligt er
1rlan.ge \'af':ol]cf tillruge
enclnr-r - oq rli lrr-rge cler

er lrr'. el dtr.

håb...

sorr.r

lrekenclt

Slalbtte t / -s6,7 11l.:.q I t e nn ecl
uiclere til Pett,t' Ittrl rt
RasntLtsst,tt.
,Suscrrt, ctf'Hrttr.

a

Danmarks ældste
drage bliver reddet
I
I

En af de bådtyper, vi
stærkt har savnet blandt
museets historiske både,
er Dragen. Den blev teg-

net

i 1928 af nordmanden

Det var iøvrigt en gocl
oplevelse at komme ti1
N:rstved. \'ed clen ich.lliske kanal ligger N'.rstvecl
Sejlklub og vccl siclen lf

-loiran -\nker, og klassen
ek,sisterer stadig i bedste

flncles tt':rillcls llruget,Sllr-

r-elgaende.

Dl-,l:l-: ir-tit:Ltir glLrJrl)cr. I )r'
h-,:'r-.,.r:.. -,-.. -.-l ..- f:.r -,
lasser aI nxllo

\l

vil sehfolgelig gerne

rolisen.. clcl cr n'iecl uncler-

x-gninLqer. hr r

er s\-æfe i.t .kJt1a" crE f i
kan rel ikke resre med sr
få sådan en brid fbruerende. I stedet er det h-kliedes os at fa deponeret
Dragen ,,June" al Claus
Boelsmand, KØbenhavn.
Den blev bygget hos Pålsson i Råå i 7929 og har nr.
D D4. Da det højst sandsyniigt er Danmarks ældste ,nulevende" drage, er
den af stor museal betydning.

I)a clen st:ir pi lancl

nridt i hojt græs. Jeg tik en
fin modtagelse af Ren6
Nielsen, "Nautic., der også
tilbød at iå lagr ryg og
presenning over ,,June. for
vinteren.

i

N.Estvccl. l<ørte jeg stllLl,s
rlcltil li)l :ll tltll('tlrt i, 'c

:r'n. Jtrnr' lliil'(.nI.llti l.r('
Dc fæles's plzlkette lirr q,,.1
bcr.trring, rren det tor'
siges, at det h:rvcle clc-n

ikke fået i clag,

cla clcr-t cr

vclerst rlisl igholcit. trIcn

clct positir.e cr, at clcn ::,g
tens kan renovel'es. og :lI

,lcn lrlr rint.snrrrkkc lLr,.

rr-rtakt.
11

IYyt ./i"ct Museet
Vi glæder os til at gå igang
med hende så snart som

muligt. Det kan jo være, at
hun kan blive præsenteret
r-ed DF,€L's stævne i

7998...

,,/t.ttttt"

i 1c).::JS. Bådett

a

t'ctr

ligesont i cløg røclmølet.

l,Iert belt r|tinclell,q t'cn.
tlt'tt htiJ rt.q stitltrtt t il t i
ogsit male clert i.qen.

E

Medlems-debat:

Stram op omkring
skibsbedømmelserne

Det val rnccl store fon-ent
ninger, at mir-re tit clrer-rgt'
og jeg se1r. pakkecle
,Typhon. ti1 alcts I)F +-t
s()lnlrerstatvne. H,: c

klubr enner og tbrbipasserende. Så miskei?

har'sejlet n'recl ,T1,phon"
de sidste 6 :rr).

Fredag er som bekendt
bedommelsesdag. og

dring.

l, ,r'.rlct l r.rr

,l. r ,

-..
tllt'tl :ll kl., Det r.rr' -r.l: .
flt 1.,ti-l Ic-r.. .. .....-.'

.kttllc ,r, l\l

:.

.

ge til sin opr.lndclig( :k()nhecl. Flcle cl:rksbekla:chrin
.gen. hstcr ()g klunrper var
flernet. N1t r:il:cl'ccl l-ar
ir-rclkobt. og listclne

lzi

klar.
Stolte r".u vi. clrr vi su clet
cnclelige resrrlt:rt. L:elleclcr
l.r rlr';rrrrt ,,q .-1..1 ,-- .is
mange listcl og llr()l)pcr
s:rd

pt'r'li'lit.

Rr

l-r,

r" t.

cler' ligesom rcstelr rLf

rlal-rognien px,T\-plton.

stalrlrer li:r cn nccllagt

barbersalon i Oclense. var
slebet i l>uncl, let belclset

og lakkct 10 gange. SiL clet
var ikke Lrclcn cn vis optimisnre. i.lt vi sattc kursen
mod Fejr,). \{åske r,'.rr clct i
år. r,i skr-rlIc har-e en rLnerl<enclelse for r,olcs arbejcle

rlccl

.Thrphon. bler-

I

.

,T1.p1xrn..

de!

Nu er der heldigvis andre
ting. der tzeller til et sommerstævne. Drengene har-

de fundet jævnaldrende
bØrn fra andre skibe, og
jeg havde travlt med at
lave ingenting, snakke
med gamle venner og
måske få nogle nye.

Lørdag oprandt og nu var
sandhedens time kommet.

Efter de fØrste tre plaketter
var uddelt, sank forventningerne og vi havde indstillet os på, at det heller

ikke blev i

år.

hel-lLlrng blev tilc'lelt en
lil<

vi htu'tigL hilst Pu gun'r1e
\-ennel i klubber-r og snukhcn kom hLu'tigt iglLng. Og
rnaLnge vat roscrnc l'r-lL

r

lrrtl

lrrl l'l:lO.lcn: r,ttl

-

-

lre.get srlnk og original
spiclsgrtter nrecl ilotte rr-Lf:ic1er'. son-r hlrr-cle stiret lrii
1.rrt.l r .1. >i.l:Lt i ilr, (\ i

1l

heL;endt-eiorde. at dette års
plakeme gik til ,Tr-phon..
Selr-om ri rar lidt for.rirre-

de, gav det dog et lille stik
i hiertet. Flere ønskede tillykke og roste det store
arbejde.
Var clet slct ikhc os?

Nu er sæsonen ved at
være s1ut, og vi skal til at
indrtille os l, (n lang vinter. hvor lzrngslen efter at
sejle er ligefrem proportional med de lange vinteraftener. Så det lunede lidt,
da medlemsbladet konr.
Der var blandt andet en
stor artikel om sommerstzrvnet 7996 og her kunne man lzese, hvem der
har.de fået pr:rmier

i de

forskellige disclpliner. OG
DERI Ør'erst pa siden kunne man se. at ,Typhon"
har de tae t plakrtte lor'
god ber-aring 7996:

Bedontlelse: En velbeva-

I"jercle plakette firr gocl

\,".rl.i val clc

\tel anhommet ti1 Fcjo

Homt

som sidste tråd: En kon
snak i cockpinet med de
to strenge dommere efter at alle de fakruelle
ting var sat på plads;
længde, bredde, byggeår
osv og lidt om, hvad der .
var foretaget af arbejde pi
skibet gennem årene. Tak
for kigget - og væk var

Så stor var vores foruncla formanden

ret båd. hr-or ejeren bør
fjerne uoriginal klan'rpe på
dækket og udskifte andre
uoriginale detaljer - og så
gå igang med r-r-rf-siderne.

Nu er det. n'ir len for alvor
kommer snigende. Der er

nenilig ingen klamper på

på fordækker og med en
aluminiums bådshage
ophængt i styrbords vant.
Men da havde tidligere
notater desværre ftrndet
i-ej til bagsiden af

r{ækket og de omtalte

uoriginale dele kan r.i hel,

ier ikke komme på. hr-ad

er. Så måske er der sler
iUie Tr phon . dr: r: :

=-

T\?HONs skema, hvor de

alt-s2 i14." hørte hiemme.
Ren skemaforbytning I

:--:l--r,

.

:

fkltiitgcl IlL,al p:l
ltagsiclen ef cle tbr.skelli.ge
skentaer. Og :lltsa pa tartøicr, soln jeg ikke selv

.- ..::h-L-

.
: . : ..1Il l|r !t.U n_
,
,lltkritlg
iltcc]oltri--.,'.. riclcielit-rg og
. -r'Lrrrtlt.lrt, lor trtltleling
:rf lthketter ()g anclre
pfirjlllicr.
Pigen

s.y-

nii

havde beset.

:krrllc vi rrd p:r t.n
I'ttndtrrr Ir:t k.lierr, hv,l.
t'ntlntt fl rrc lrcnrrr..r'kninger.
og synspunkter og hold
Hcrc[.tt.r'

F-aø bctr,q

ninger f'øg gennen-r ltrften.
Iøvrigt tii n'rin ,ikke-ned

Bjorke, Aske ogJohn Gar-

littg

-tp ldsgdtteren,T.l'p b

' '-:...:

n<tterede-hnkomrnelsc" og

p.t et li(l\prIltkr. hrol. jt.g
rl gc-,tlt rrrlkorl og

ort"

r

solskolclet p:i n'rin bar.c

KæreJohn Gading !
IIvis jeg har-clc r :er-et cLq.

Irrrrde icg trtrirl. i.. r(.:
gcret på salltlle nt:tclc-. t)g
ligcsotn lros,li, r rllc . .-

len r:rse i rlit sinci. in.l:il
t'n dodsikkt.r' IrcL,.1'. ..
kom trl ll Ir.rrcliger.. I ,:.
oplevelse svarer jo n:rr.ia.:l
til at få forbyttet sir nr.i...j
te sp:rdlrarn på cn r.u:<r:L

fbcleklinik!

I)er- er noEact, der tt'clcr
1,.i.
at clet nok er mig, iler h,,L
Ii l, ,I P.1 gcr r lt ligr i r lrr

H,,r'ctlåtsl!r:
P.r

.'l :rlsluilt.nclr rrrr.lr

1SSC.

,Jo. jeg r-eclgar-. llen selr.tirlgelig mecl cl1.b beklagel-

se. at ciet nok er mig, cler

har bcgået den grove ,fitrbrr.clelse". som alrsolut

rklie nta ske. Til gengurlcl
r

il

.,r

lr

1c-g rrn trøste clig mecl,
r1r.r 1ta ,TYPHON"-s veg-

Du -sluner din beretning
pfordring ti1, at
- -- t:..-:i!-: rrl :lt.l11lt1llCt.

iil I rillr\i'irtg itc-tirtrllntclscn
.LI \, ,'r'r '.,,1,rjcr'. OU, .lrl .'r.
tl.t tlt l,,p (,g\.r. lrr:rrl tlr.r'
cr firriteredt clet sidstc 1-ra1t

rre år'. "Iyren er taget vecl

lirtrnene! Helt nye bedønrmelseskrirerier r,.il blive
tagct i anvendelse til sornmerst.Evne i Fåborg. Og
skcma -r-r d fvld elses-procecluren er ændret til ukcnclelighed. Skentaernc r, il
blive ucllcveret vecl vel-

homsten on torsdzrgen,
hvorefter clen enkelte far,
tøjscjer selv skzrl uclfidde
rned alle blidens clata.
si lecles at r-urcleringsfitlke-

nr, lirrn :k:rl lrr.skrlt

.si+l

ii1t.

nted vurdering, og det

irliver ogsh eftcr ct nvt

1-et-

f:erdigt pointsystcrrt rir.v.
De nye principper kan du
,,g lrllc :rntllc l:crc on) i
cien nye ,DF,€L's Sl.ns &
Notatltog.. Hcrefter sl<r-rlle

r hoj glacl har fbrtient
.i:r: plrkette. Og cndnu

cler principielt ikke l<unne

-rc, r,tr. FRI II., clcr havde
r..,i'..1):r hncl i 8 år. Og sir

se. sonl clen du l-rar værct
ud.sat fbr. Jeg l-i:iber, at dn

urr{:Lng tiilr,kke rnccl denl

'.

-.i Llct I Or-t'igt et ,\.armt
ril en plakette, som
r .:,-lstc oltltzering blet, fra.,-:r. cler seilede mnclt
-rti.l rn noliginal klampe

:.:;tc

13

'kc .,n ligrrcndc

lcjhrrgcl-

k:rn tilgir-e rnig og

cle

garnle bedømmel.seskriteri-

er!

,Wed uenlig bilsen og

gensln... Pbiltp

på

Generalforsamlin
vintermØde
i Fredericia
Wrdagd. 8. marts Kl' 13'00
Ilcslr-t'elscn ind[2]{31 her\

rrl iil gcnt'trtllorsrrnling

i

t'r.l.i. , i, i., :t'ill<ltrlr' \tr:tntl
)l':llln'
(
l':rll(
ir'nt
r. tr:tt I I l.
li."', ,r in,ll.,l, ' lttt tl l:''llt's

.1,ir,tr,,lg \li.lrl',gt rr tk:rl

'.'-till.- ' Rirt': rrlt l
1""'l'
Icrrtkl ll"'Iclcf6r-r: -ii)l t ti)nt) rtltlcl-L
cl, l.tllrtl: t L)c't ii:ltl :t'tr r-

rl,rLr.ll

f(\ (ll1(ll r,Ltlc ' l--tlc' -

k.rl'lc. cllsr': n''rr-k l'('l
lllt'd l()g r ['tllt

l'tit ]'r'
,,, ttU. D., :rflr,,ltl..' lr:r,lr.rclstilling r Freclc'licia samii.li,r ,r-l.d \ ( )r('s gcn( r':ll1t,r'.:rrriling t'ttt lortlltg't'n'
DI--ÆL cielta ger sammen

med Danmarks Museum

l,rr Ll stst'ilrttls Pr t'n l'r'li.s.t,in..l i H.rl t" Strnd nr'
2230. N'æstformanden'
Knud l:rrgcr' r'ttlstillt'r' tin
f'lotte kuttel''Cam Bar'"

Dcl

r-lclstilles <'lgsl1 erL flot

klinkbYgget mototbecll
1'1'or

rti:ri>t'titl rrl

'r

besøge uclstillingenl

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

det lorlobne år og planer
2. Bestvrelsens bererning for
for clet kommende
for det forløbne år til god3. Forelæggelse af regnskab
kendelse
4. Fastsættelse af kontingent-

i. L"rrå"Jrl"g af indkomne forslag
6. rrtg af formand
;. i;i; ,i o..-rlg" besn relses medlemmer
8. \'alg af rer-isor

6.

eÅ7.. dl orientering og drøftelse

ad t.: Besryrelsen foreslår
(
uændret kontingent kr'
i00

l-

ad.5.: BestYrelsen

ioreslår nYe vedtægter' Se
det udsendte lorslagl Foren
slaget fremsættes som
ege-n
følee af DFÆL s
.,uårtaselse al' de sekretart,tslrnftioner. som hidtil
har ligget hos K'D'Y' De
vigtigste ændringer er:
har ikke længere

"it<lV

"i,roao'
lem.

t)

besn'relsesmed-

aegnskabsåret -omlæg-

g"t ,it"r, tblge kalenderåret.
c-)

\Iedlemmer i DFÆL er

personer--ikke tartø1er og
storiemed.lemmer'

.{ besParelseshensYn
f"..tlrt d.,. " antallet ai
,rr"Jt"t -", af besryrelsen
fta 7 tll5 med-

d)

.r.-Jt-n.t
lemner.
I4

Ifvert år vælgcs 2 ilestYrelsesmecllemmel fbr 2 /u
:rtl gltngt'n. I sikrc kt )lllintl-

e-)

ti-j,'".,ir,rt"r + I suPPlc'int i steclet for kun 6n' er

itet).

(sikre kontinuitct) - Dc'r
iot rigt iklie mocltaget fol-sl'.rg f1a tl'teclletutlrcr' og

i..-.i.

t.t..,. i'rrl iklic

anclre

t,,r--1"i! -

.tl

lr' I t,,.rtlLlr'tl tk'tl

rkkc r''.tiges i el' .rJ -: I)r'r' rk.il i .,t r.rlIt's

I llr':tr l'L'lsL'*t ll( \llL ll]l)l( t'
llust\ lt-l\(n lor't':llr': Slig
F.klrl,,rn rCrn lllr + Kirtt
Christensen, solr 1-not()1'-

(
l',,r.1''.P,',,. s.'6111p1^ r )lt I
r.
\lr'stlt
SlntLglr'r
'l'lnJnclen. Kl-rr-rcl Isagcr, og
historisli konslLlcr-rt' Jens

Potllsen. fbrtsicttcl-'
\flilheLl (irc'nznrann' hicl-

tidig KDY-r'e Pr":ESent2lnt'

DF-IL REG\SIi.\B for tiden 1

1(1.

1995-lt) 9 1996

I\D'I.{C,TER
Kontingenter
Rcnteinclt:rgtcr

Annonccr nt.r'.

j,5:i

'll'lrf-f cstæl'ne
Salg af L{igestanclcrc

L

Tiartotek. foto

Tntsager,

Lrlacl

l)

26.854

t2

0

\,hrlti Data, EDII
\{øcler. kh-rbafiener
Aclministration ()g porto
.skril'ning,

c(

)mputrrr

-

ad 8.: Forudsat de n\-e
vedtægter blir-er r edtaget.
skal der r ælges ån rer isor
og 6n revisorsuppleant.
Forslag modtages. ..gerne

regnskabs§ndigel I

24.7L0

2g

3.325
1.389

2
2
0

76.818
4.167

Overskr-rcl

motorbådsrepræs entant
udtraeder.

5
L)

<)

I)ir.ersc

)a

/4

2.801.

N{ågcstanclere

2

10.207

4.O

l;clstiliing

Rasmusen. _TJJensen,

l

0
2.336

Fal'to jsregistcr

Poul Silberg, Peter Lorin

r

u

68
0
0
0

DGIFTER

Tr-lr,'flestær,nc

Åf

7»4-95

-_._
-.

21
93

+ 23

80.985

70

12.643
4.270

11

AKTI\GR
Bikuben. konto 263-44-00663
Lager af llagestandere

Computer: 5a1do 1.10.9i
etskri|rLing 1i-) r'. af 13.890

10.186
1.389

llellenre-erling. KDY

bestyrelsen håber r-i. at
mange medlemmer r-il

møde op. AIt det. der er
blevet igangsat er spændende og berØrer os alle
sammen. Og den fremtidige udvikling beror i hoj
grad på engagement. \ i
håber også, at vr fir et
godt og positir,t møde. \el

Itreilenrregning. KDY

mØdr!

i- :.' ..;.ii Pt,t.:

3

1ql

10

2.i47
lE 25r

0
24

28.251
0

24
0
0

28.257

24

R

P.{SSN ER

}irpimllronto pr. 1.70.9>

l+,090

+.167

Or-erskud

:. :'

' .i - ](t 1996
RevideretKØbenhavn,
d.1.9/1"1.1996

P.b.t.

Pbilip Brand

DF,4U Ole Heilmønn
Valgt reuisor
75

For:lag

til

Vedtægter for

Dansk Forening for ældre LystfartØ)er
Til behandli.rg på årsrnødet i Fredericia den 8. rnarts 1997
§ 1. Navn og hfemsted
Foreningens nalvn er D:rnsk Folenr:rl

a:lcl'e LystfartØler (DF-,4.L ),
Foreningens hjemstecl el Sr-enc1lr, ,:':
§ 2.

-

iorsarnlingen.,Passive. mec'llemmer kan
:'

Formål

S/k. 7. Iroreningens firnrrLl er' .r: -r.-.' -,..til at øge interessen ti»'l)rinl.,r.f:- -r.,.:.
lystfzrrtr'rjer. Dette sker lcsl .;r.r. -.;^--1.
r,'irksomhccl. r'egistlcr-ing rLi 1--ti .,Ln!.-. -cr.
clige lystfartøjcr' lrvggtt rLi tr.rt. rtilrolclcl:caf arrangementer. r-Lclgir else af publiliationer og medlerlsblacl samt andle aktiviteter, der kan frcnule tbreningens firnnål.
5]Æ. 2. Samarbcjde med Danmarks Museum fbr Lystsejl:rcls samt tilsvarende flcrreninger, mllseer og institutioner i incl- og
r.rcllancl.

§

l.

Foreningens stander

Stk. 1. Foreningens stander en stiliseret
hvid måge på blå bund.
Stk. 2. Kun fartøjer, der kan optages i fartØisregistret, og som ejes af et medlem,
må føre foreningens stander.

Optagelse og eksklusion af
medlemmer
§ 4.

S/Å 1. Enl-rver kan anr-r-urcle onr mecllrr-rir

skab af forcningen,
Bcstyrelsen kan fltstsættc et inclnrcrtlrlrcrgebyr.
S/*. 2. Foreninger. institLrtior-rcl i.,g 1;qntr'rcle kan optages scrrl mecllcnllnir- rr',crl
sailrme rettigheclcr og pligtcl i()1r cr-rkclt-

medlenlmer.
Sr/e.

J. Der kanansr'lges orl rlecllcrr:>ktlr

son'r,passivt. mecllcm.

,Passive. mecllcrlmer betaler' 2 i kor-rtin
gcnt og h:rr ikke stemmeret r-ccl qrrrcr.rl-

i6

r-ke
fi -

r-æ1ges

til bestyrelsen.

:t\ rclscn f:rsts:rttcr

clerr:

dover narrmere

.-.rr' l.,passivt" mecllemsskab.
' . ,- ij..tvrelsen kan i enstemrnigl-ied
l-r

-.-..-.-: :-,: -ir'i.nrecllel-nmer. Disse har ret- :-: - .- :l tL ,sOIn orclin;r:re med

. :l -: ,. :-,:rngcr.ltf-lic.
i.. -- :-:- - r--'.--- :,..:-, rh-hluc1elc mccl
-u:l-:--.1'. --r:--:.,: : -'. ).l >kt,.Llg : :iClflrrd,
.rt-....:-:.

clcl cftel be:fi-r'e1scn: i.,itlltitcl:c ltclettigcr
dette. -\Iinclst + irestl-relsesmecllemntcr

5kJl st(rnnr( lor <ksklrrsioncn.
Den påg:rlclencle kan inclanke eksklusionen firr generalfbrsarnlingen. cler efter
liemrr-relig af.stemning afgør sagen ved
sirnpel stcntritcfl crht'd.
S/k. 6. Sidste rettidige indbetalingsclag for
kontingentet er clen 20. januar. Herefter
rrdsencles påmindelse og der opkr'æves et
rlkkergebyr. Gebyret : 1/2 inclmeldelsesgelll'1.

\{ecllelr-l'r'rerne kan i særlige tilfælde og
sencst clen 15. jannar aftale nrec1 et rnecllcnr :ri bestr-relsen. at kontingentbetalinqen skcl I):L ct 5enere ticisplir-rkt.
.t11, - Et nrecllenr. cler ikke inden den 1.
nr:1r:) h:Lr betalt kontingcnt, bch:rndles
>( )11 Lrcilne lclt af foleningen.
§

j.

Regnskabsår og revision

-\/,t. 7. Regnskabsliret går fia i. janr.rar til
31. clccember.
5rle. 2. Bestyrelsen skal inclen clen 1,

fclrru:rr afgive årslegnskab fbl clet firrlolrnc år og status pr. 1. jenulLr til r'er.isorernc. Arsregnskabet ()g statlrs folellrgges
rlccl revisorernes påtegning genelalfbrsamlingen til godkcndclsc.
.!1Å. -J. Forcningens rer-ision bestur af 2

r

-\'isOrer og 1 re\-i:()fsLll)ltlr:LttL.

Rer.isorerne Vltlgc: I)it q,tncf:i1io|s:rntlingen fbr 2 'ir acl glltgclt med iorsllrdre
ra I gperioclcr. Revisolsr-r pplea nten v'.rlge.s

også fbr cn 2-arr1g periocle. Genvalg zrf
rer,.isorer og -supplerant l<an fincle stecl.

§ 6.

Bestyrelse

.lrå. 7. Foreningen ledes af en bestyrelse
på 5 myndige medlemmer.
Stk. 2. Formanden vzrlges ved sædig
afstemning på generalforsamlingen for en
periode af 2 år.
Stk. 3. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer
vælges også af generalforsamlingen for 2
år ad gangen således, at der i lige år vælges 2 medleilrner og i uIlge år 2 medlemmer. Genr alg kan finde sted. I tilfælde,
hr-or der er opsrrilef t-lere kandidater. end
.i'r-.r:r.
der er besn'reis-sp:i:.(r .iI
:tcrTtmes samddi.q r-td ån Jlt(fi-.n--iitg ,rn-x
samtlige kandidarer. I riltri,je et srernmelighed foretages omvalg.
.\r( i ,--lIlCf: .Li: -r:--. -l'-!:-- -- - -- i.
_

rtiill

SLll)slrclen sr-rp-

-:r=1i;rg1-,1

irr.[-,':'c-i>rti .ig sclr . En
pLcririg skr1 beklltlies lrf tbrstkorurlcnde
gc n elrrlic-,r's arlling. Sker clcr størrc af gang,
.l'.,1 .r.lc lecligr l)cst) rclsc:postcr lrcrrllcs
p:r en ckstraordin:rr generalfbrsantling.
-11ft. 5. Bestyrelscn va:lgcr af sin miclte cn
næstfbrmancl. en sekret:er ()!l cn m()torb ricl srepr:rsent:rnt.
S/k. 6. F()r 21t et bestyrelsesmøc1e skal

ltitrct

v:rre besllrtningscll'gtigt.

sl<:rl rrinclst halvdelen :rf bestylclsesnre cllen'irlelne v2Ere
til stecle. l'reriltlanclt foln.lrncl cllel n:rst-

-tfÅ. 8. Best\-relsen liar-r bemyndige enkel,
te irestr-relsesruccllentr.ner ti1 at tegne fbrc
ningen or-er fol l)cstenrte m1'nclighecler,
institntioner e11er enkeltpersoltcr.
.t/k. 9. Bestyrelsen kan trdclelegcrc s'.rrlige
opgaver ellcr Lref'øjelser ti1 ikke-bestl'rcl
:eS|llt'tI]t rtlrnc| cllcr ltns:,III( cflcr g,ir:rtc

instrLrkscr.
Stk. 10. For fbrpligtclser, cler er p,ltaget
på foreningens vcgne . }ræfter alcnc clen-

ncs fomue, og clcr kan derfbr ikke gøres
krav glrldendc mocl fitreningcns n'rec11emmer.
Slle. 11 . Bestyrelscn fastsætter rcglerne for
optagelse af bevaringsværdigc fartojer i
firren in gens clatabase og oflici elle fartø js-

lcgister.

Itcgler

'

for. opt:reelse

-

.

-

"'

el lartojel i DF,€L's

... l.:'.,-

!-i\'rt:

'-'.,

.i:1- ,.:'.1:-,:1':i:,"lllli,"."
:..t..,1rt'nc .kltl Ilrt'e
-:r..
--:. .., ..'.r. .i-,:t.k i.r q!lct rllcr lionstn-t-

.

.-

. --

ir'<,. lli-1 .t11nS:\ ttrclige iurtojcl lLf Lrclcr-tlantlsk lretkoltst. sont betinder sig p:r
,l:rrt.kr' It.rrt.lt r'. li:rrt ugr:t ( )pt:tqc:. Fllt'
tøierne skal sorn helhed v:r--re t.Et pli clct
originale r-rdseencle, fbr cle krn optages i
foreningens database og i DF,€L's officiclle fartøjsregistcr. hr.or de vi1 ltlir..e optagct i f'ølgcnde gnrpper:
Gruppc 1: Entype- ellcr klasscbiide n-recl
angivelse af ejcrfbrholcl.
Gruppe 2: One otl-fzirtøjer ntecl angivelsc
rrl'

cjt'rft,rltold.

Gruppe 3: Motorb:ic1c mecl angivelse af
ejerfbrhold.

fbrmancl.

I tilf:rlde af stcmnrelishrcl

ir.rclentor lresty-

relsen er f<trmancle

n

n,s Sltllr

r.ende.
Der føres refcrat af lte
lingcr.

-l/k.

7.

lt-

u c1:1

:n'rcl..n:

lL

gsgi-

lLtrhlrncl-

Foreningen teenc: .ti :,,riri.rr-rclen, I

anliggenclcr, der vcclrorel krri-. ..r1q eller
pants2rtning af fast ejencl, ,r:t cr-r-r' losrtre.
tegnes fbreningen dog rri iL ,i|-:,rt.lin.
nzestfbrnrandcn og ruiltr1:l L-. \,,:-r'ligcre
Lre

stlrrglsesm

ecl

1e,r.

§ 7.

Generalforsamling

Stk. 1. Geralforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, afl-roldes hvert år inden udgangen af
marts måned. Den skal indkaldes med
mindst 74 dages varsel.

Stk. 2. St.emmeret har alle myndige medlemmeq der har været medlemmer af for,
eningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en
17

ier ikl'e

må r-ære medlem af

-§r*. +" Der skri'r,.es referat af generalforsemlingen. Referatet, der undertegnes af
reterent og dirigent, bringes i medlems-

hladet.

5rå. i. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1 \alg :rf clirigent.

l.

lLr

ftll clct i 'r'1" -:--.
ktllltlletl.lc .Ll.

Bestvrelsens beretning

og planer for clet

3. Goclkcnclelsc af clet rcviclctc'.ir -, -le grrskab og stalttls. cler lttl'u:-t'ir: :- ':' :
lc't-t-tnterne sa1111I]e11 t-tlecl trl.1k., -.: :. : r
generalfbt'sam1rr.r gcrt

:l

-

stilles og behandles fil'slag ti1 rnindre
:rndringer i allerede stillecle forslag undcr
punkt 5 på dagsrtrclcnen (herr-rncler for.slag ti1 vcc'ltægtszrndrlngcr).,€nclringsforslag ti1 allerede stillecle fbrslag skal norrnurlt s:rttes til afstemning før af.stemning
orn seh,c forslaget.
ilk. 1 1. For at opnzi vecltagclse krltvcs
r.ccl fil's1ag til veclt:rgtszrndringer «lg
e\ cntuelle rendringsfirrslag til s2t1rmc, at
::Lrrilst I 3 al c1e afgivne stcnlmer elr firr

: : -. -,Cct.
. . - --.:,-. : r'.1:rg og cvcntuclle'.tnclrings: - . - '.. '- ,a. 1.,: -t., .. :trll1lt1 stclllllle-

--

.

iL ,r .rct kr rttl
mcnde år.
5. Behanclling af inclkorl'rnc forslag.

{.

Fastsættelse lrf krlr-rtirlgttll

6. \''alg af fbnr-ranc1.
7. Valg af bestyrelsesnledlemmer.
8. \alg af revisor./rcvisorstippleant.
9. llventuelt.
Srk. 6. Inclkalclelsen til generallorsatllin

gen skal incleholdc lneddelelse orn, hvilkc bestyrelscsrueclletnmer der el pir lalg.
og 1-rr'oniclt clisse er villige til genvalg
Inclkulclelsen skal desr-rden si vidt muligt
incleholcle irestyrelscns forslag til eventuelle n1-v-:r1g.
Stk. 7. !'orslltg fra rncdlemuel til r'a1g af
irest,vrclsesurecllentmct' skal r'lere sclire
tærcn i hæncle scnest - cl:rgc frlt.genct'alfbrsamlingen.
Sr/a. ,3. Forslag fr'.r nlercllerlllller Iil ollt;tuclsc p:L dags«rrcletlens pr-rnkt 5 (he rltrlclcr
forslag til r,eclt':cgts'.r:nclringel ) sk'.rl r rtl.c
sekret2rren i h:rncle scnest clen 5 jenrtrLl'

og

sk'.rl Llclsenclcs

til

a1le

tnedlemtler

sencst 3 uge| før gencralforsamlingen.
S/fr. 9. Rcst-vrclsens fbrslag til dagsorde
nens plrnkt 5 (hcruncler forslag til l'ec1tægts'.rnclringer) skal r-rc'lsendes til alle
lr',Jc11.'--.t scnest J uger for gcneralfbrs'.rn-r1ingen.

Stk. 10. Der kan ikke på generalfbrs'.rnrlingcn stilles n1'e fr:lrslag (herunc'ler forslag tll veclt'.rgts:r:nclrir-rger). Dog kan cler
18

§ 8.
-!1,f

.

Ekstraordinær generalforsamling
7.

Ek:lt.lOrtltt-t:tL gcrlcr':i1lor

>:t

llling

tlccl tlltnclst 1+ cleges varsel, n:ir bestyrelsen finder det fbrnøclent,

kan

inclk:rlc1es

el1er når t'ninclst 30 stemrneberettigecle
r.necllemmer beg'.rrel' c'let og inclsencler

motiverct forslag herom til sekletæren

llred anglvelsc

dagsorcicn.

zrf

I

siclstnævn-

te tilfælde skal clcn ekstraorclin:r:re genelalfbrsamling afholclcs scnest 2 rllrnedcr
cf ter beg:eringcns f r.cttts'.tttelse.
5/k. 2,,\f.stetmringsreglet' rn.r'. fblger
t>cstemmelsernc
§ 9.

i

§ 7.

Opløsning

.!rk. 7. Beslutning om foreningens
opløsning kan kun tages på en general-

forsamling eller på en ekstraordinær
generalforsamling.
For vedtagelse krær-es. at fomlaget samler
tre fjerdedele af de fren-imødte, stemmeberenigede medlemmers tilslutning.
,S/k. 2. Beslutningen skal efterfølgende
forelægges en afsluftende ekstraordinær
generalforsamling. hr-or den for at være
gytaig skal bekræftes ved sirnpel stemmeRerhed blandt de fremmodte stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.
Stk. 3.I tilfælde af foreningens op1øsning
skal dens formue, herunder erentuel fast
ejendom og løsøre overdrages Danmarks
Muserm for Lystsejlads eller lignende
museer, foreninger el1er instirutioner, hvis

formllil er beslægtet med
torenirngens formål.
Den at-slunende ekstraordinære genera I forsa mling
træffer detaljeret bestemmelse herom.

N1 e

medlemrner:

ANKER?
- prøa pd 55" /2,70'
N og 71" 12,30' Ø!

Kutter.

10.Ikrafttræden og
overgangsbestemmels er

Bygget år 1895. Århus
Havn.

Srå. 7. Nærværende vedtægter træder i krat den 8.
marts 1.997 og erstatter de
hidtidige vedtaget den 4.
marts 1995.
Stk 2. Da regnskabsåret
ændres fra 1. oktober til
30. september til at følge
kalenderårer. afsluttes
inder-æreride regnskabsår
ikhe derl 3'-,. september
199-. rnen den 31. decen-r-

Horst Hergesel,

199-.

DU DIT

9352 Dybvad.
,La Mouette",

§

ber

ITVOR KASTER

Frank Brtgh.
13røndenvej 103,

a

Gutedelstrassc 6.

D 79424 Auggen.
45 l<yrre Berg klassespidsgatter.
I3yggct 1928.

Torsten Dahl
Herreclsbjcrg 5,
Hcri'eclsbjelg
<ns3 HtlLrlr\-

sif

\\ cdeLlsbcirg platganer

C,

ij

=J^'
|

ft't

-\-,ttL,t. ()g

tnågeklatter

<- ,, , it'ct-icll>i.rr.g
Her finder du:

I{ogcns Andersen,

. En ny lystbådeh"aun
. Ledige
faste pladser

Odensevcj 735,
Hr-rnds1ev.

. Klippekortfor 6 oaernat-

5300 Kertcmindc.

nxnger

SU

Medlems-

telefon

Son'r det fremgår' af liolofbncn, lrar Dl',€L fiet nr-

:ttlt'cs:t' ( )g n) I lclcl, ,rr
nllmmer med f:rst telclirnticl. I fetrste omgang cl cier
firrmancl }rhilip, der pu:scr'
teletbnen. rncn clet cr'
nreningen, at jolrbet .skril
g:r 1'r:r :kil't rrrcllcrn .rkrir:
lets-udvalgcts mecllenllr-r.

\ll \ -lrrrrt'rolig lrlcf,,nttttttlIttcrt'l Ii rrlrlir r'r .'.'
s21mme.

. Grill,

Intet gref i
Kistebænken
Selr-om ingen rnecllernmcr
tilsvneladencle har villet
sæ1ge e1lcr

købc nogen

.lt llrl< g:tnq

-

. BLA FLAG i haunen
. Bad e - og a a s kefacili te ter
. Legeplads til børnene

s.l truf vi

:Ii1(1ig pl1 icleen om en
r.Lrlrrilr i ltlaclet. sorl vi har

rloht hi.steltænken". Her
k:rn nnr.i strlge, kølre, bytit r:llel for':rre grej væk _ lcr 1,,,'tct ingcnting. S:r
-:il' h:tlc i gerttmernel

set.,

19

kiosk og kro
. Købmand med ferskoarer
. By strand og sinuk natur
. Færge tilfastlandet pd 75

.

Olie ogbenainpd haunen

På gensyn

Agersø
Lystbådehavn
Havnefoged:
Ejnar Petersen
Tlf.: 5359 8124

'-

*.

-n

'.:..

Sejlcenteret giver oP til
25% rabat på dine seil
t l)n f:rr 10
kan clu irr op til li
Du skal bare sige til. nal du

iri,

uden
af

cle

er naturligvis en r-igtig faktor, når ch-r skal
sej1. De skal kor-rstlneres ancler'lccles

al dine

b:rde \-i har erfaringen fra mere end 15 år i
rundt i hele landet,
Astral og Be1 Ami. Vi har
Skzergårdskryclsere

,

levere sejlene og prcsenninger
den originale gaffelrig

i mange år
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