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Philip Brand. Formand
Høje Gladsue 40. 2860 Soborg.
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Knud lsager

Scrandvejen 10, 7120 \'ejle
Tlf 75 81 60 51

Jens Poulsen, Historisk konsulent

Lodsvei 10, Troense, 5700 Svendborq

TLf.6222 67 87

Kim Christensen

Motorbådsrepræsen rant

Skr. Knuclsgade 2Å. 411..)l) \hs.li.
TIf. 53 53 i8 43

Aage -ffalsted, Bådebvgqrr-ko n s ulent

Lokale initiativer:
"Kort 1 12"
Århus Bugt-området
l'. Bruno Jensen
AGF-vej 2, 8260 Viby

"Skarøksen", Næsned

v: Kaj Albertsen
Yrsavej 3,4700 Næstved

TIf, 53 73 08 41

"Øhavet", Sydftn
v. Mads Lilholdt
Ramsherred 25. 5610 Assens

Tlf: 64 71 t2 t6

Nu må
r\-dde t

vi have
p

)i r: - * - -: : :' ,. . .. r: ulldertegnede sikkeft ffret som
rc,-::.. 'r -,- -.: -:. -: j rlr nemlig handlet på wærs af

: :::-.:-.-;:- I : - r:..: :r1-tg itf flertallet i bestyrelsen,der
- ---:-.;i: r-: *: -, . .-*.j--, ,' : ;t en ekstraordinær geneml-

:>..:'---:.- :: ) -: ' -.,.:-. ,.::-- '-Llr: :l l-rurtigt Som muligt.
: --:-,---- 

- 
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\-.: ;-. j-r:cr !1dc ! i-rg i star det k1an. at samarbejdet -

rllcr nr.rngci pa safi[ne - i den nuYærende besryrelse er
kon helt af sporet, og at luften mellem parterne er tyk af
nxs-kommunikation. I den seneste fase anføret formanden,
at t-lertallet i bestyrelsen har handlet vedtægts-stridigt, og

at han derfor har borwist dem fra bestyrelsen. Sammen

med en ny bestyrelse vil formanden selv indkalde til en

ekstraordinær generalforsarnling - og derfor skal bladet
vente.

MEN NU Ut Orfts HØRI OP! Brud på gældende

foreningsret eller ej - denne konflikt skal løses så hurtigt
som muligt. sa DFÆL igen får en arbeidsdygtig bestyrels€ -

enten det blir-er med den ganrle eller med en ny formand.

Dertor \-il ieg iklie - som der står i det seneste brev til mig -

.. o1r nodlendigt udskYde mai-udgavens trykning nogle

dage . en ugc eller to - indtil du får det sidste redaktionelle
stof tru nxg.

Ex-redaktør Sanne Wittru!

Gorm Boa er stoppet som larsulsr af vores blad, og jeg er

tiltridt igen. Men da alt skulle fl1ttes, og de sidste artikler
er indkommet salnme dag, jeg indleverer bladet til tryk-
ning. Er ieg nødt til at tage forbehold for fejl og maflgler
og give en beklagelse på for hånd, i al hast.

Hanne Nielsen, Tabøno, Kerteminde

Forsid.ebilled: Høstregaltø i uor norske søsterklub. Bå'
dene rnødes i ,,Middøgsbukta" - ber er det (forrest) 12-

t xeteren Vernø III. @oto: Jens Poulsen)

o
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Indkaldelse til
ekstraordinær

generalforsamling
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L::; ,. ---tc: sted:

Sen. d- E. iwtrt 1997
k7. L4 i KAS

hlublokalet 1. sal,
Strandvænget 45
§ær Svanemøllen

S-station)

Begrundelsen er den
kedelige. at besq-relseo
flnder. at et konstrul:tirt
samarbejde med forening-
ens formand- Philip Brand.
er umuligt. Der har de
sidste par må,neder ræret
et sigende antal uoserens-
stemmelser. som har
medfgrt at begrre]-.en har
anmodet Pbilip Brand om
at oedLæggp sit hverr. Det
safilme har foreningens
sffier. Bent -larre giort. D€t
nyralgte besr-rrelsesmedlen
Stig Ekblom er for nslig

trådt ud af bestyrelsen og
vil ikke træde ind igen,
uanset udfaldet af den
ekstraordinære generalfor-

samling.

De øvrige medlemmer af
bestyrelsen ønsker ikke at
fortsætte med den nuvæ-

rende formand.

Et flertal i bestyrelsen
foreslår derfor følgende
dagsorden:

l.Valg af dirigent

2.\hlg af formand

-l \ alg af beswrelses
rredlem(mer)

4.Valg af bestyrelses-
zuppleant(er)

\:\1

rc I Fie nallet i besn'relsen
. . rr -lrr Jq:uden. at forenin-
ge ns næstlbrmand. Knud
Is.rger. r-ælges som formand
l,rr den resterende del af
r-algperioden, dvs. for 1 år.

3

-{d 3.\i foreslår. at den
ledige plads efter Stig

fliblom besætres med
i'ccsrrrel.{eizupPleanten
t{elgr \Ioltrer. Sprar. Svend-

brxg.

l', r: dcrt ekstraordurære
gencr.ihorsamling tiislutter
sig vores tbrsiag til nY

formand, fbreslår bestyrel-
s(n. at den lcdige plads

efter Knud Isager besættes

med besryrelsessupPle-
antenAsger Jessen, Bumm,
fuhus.

Hvis den ekstraordinære
generalforsamling beslutter
atgenvælge Philip Brand til
formand, skal der vælges 4
nye bestyrelsesmedlemmer.
Vi har ingen forslag i dette
tilfælde.

B e s ty re I s e s m e dle mrne rn e :

Knud Isageq Jens Poulsen
og Kim Christensen.

Ekstraordinær
generalforsamling



I aller-allersidste

sebandfør trybningen

mo dtog redabtionen dztæ

fraforrnanden, soln fla et

enig i øt aJholdc generøl-

forsamling 8. juni. Så

måsbe er redahtørcn

alligeael ihbefyret..

SV/

En klar
holdnirg,
som du
roligt kan
tage for
gode varer

Af Philip, som er bleuet

opfordret til øt rrække

sig somformand, men som

mener, ltt det tuærtimod er

på høie tid, at de to

modsatrettede ho ldninger

bliuer udsatfor en....

demokratisk...
medlemsdebat
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.:.:.:- :;' :u:i. staii:r. biir :irroi
'.s r: ui.sat t-or et eruppepres, der

å.(n( oundcr i dybe frustrationer

hos tre-ilre mennesker. Ja, jeg

ville ikke have det godt med mig

selv, hvis jeg svigtede medlem-

mernes tillid og mine pligter som

formand, såfremt jeg overlod

roret ti1 mennesker, som jeg

iØvrigt synes mansler de rette

forudsætninger fbr arbejdet med

de ah orlig, probletr.r. ro'l r i

helst skal har,e lØst i de kom-

mende år!. Jeg s1'nes. at jeg er

oppe imod en i bund og grund

skup fbrkert holdning til
tinsene. Og at jeg er oppe imod

rygter og sladder, som slet ikke

vedkommer.,SELVE SAGEN"!

Det er min klare holdning, at de

medlemmer, der har valgt mig

som formand på en generalfor-

samling, og alle de medlemmer,

som sidste år på Fejø-Generalfor-

samlingen så en interesse i at

bakke mit lornyende program for

DFÆL op, og som gav mig

mandat til at gennemføre det, har

er ,imp.lr luar på. at ieg, i min

I

valgte formandsperiode, får en

reel mulighed for dels at

gennemføre og (i den aktuelle

situation) dels at forsvare mine

ideer og de planer, som de sagde

ja til. Det er jo også dem, der

sagde ja til en kontingentforhø-

jelse, der bliver Sorteper, hvis jeg

bare luskede bort med uforrettet

- :-:-:--:---- ;: :.- ,lla Cm tO

modsarrertede i'roidninqer, som

HELf uundgåeligt, men på hver

sin måde (enten positivt eller

negativt !) vilfå AFGØRINDE
indflydelse på deres egen, såve1

som på DFÆLs fremtid.

Derfor har vores medlemmer

l«av på at få lejlighed til, på

bedste demol«atiske vis (ved

stillingtagen og ved afstemning !)

at forholde sig til de to modpoler,

som nu er blevet meget rydelig-

gjorr. Det synes jeg er en ærlig

sag I

Jeg stiller geme op til et regulært

valg på mine holdninger og

slnspunkter. Skullejeg tabe et

valg kan jeg om nogle år med god

samvittighed sige: ,Hvad sagde

jeg I . men jeg gjorde i hvert åld
AII, hvad der stod i min magt da

det gjaldt. Og mere kan ingen

forlange !o.

Jegvtd, at rygterne svirrer. Og

ved jeg også, at jeg bliver sværtet

grimt til. Det er tilsynelandende

uundgåeligt, når man som ny



U1--): - -:-:-.

I prakis har der kun uhpe

sjældent "\-æret nogen hjemme«

de mange gange jeg hu lagt op til
samarbrjde om forskellige ting.

Samarbejde har der i pral«is ikke

været tale om. Æsamme logiske

gruod kÆ man narurligvis slet

ikke ale om: »Sa.ma$ejdkproble-

mer.. Den opfartelse er rent i

skoven!

I

Hvis medlemmerne siger rnej

5

Hilsen til jer alle...Philip

' .:. sig,, fbrnuftigt" til,

:" : .::-,:l.nlation fra min side,

r :i :: qammel vane altid

. . ::: . zg på de håndgribelige

'. :,:;:ningef'

- .: er på det psykologiske plan

:re om en meget naruflig

reaktion hos iØvrigt rare

mennesker, der pludselig må

erkende, at de har snorket så

gevaldigt i timen, at DFÆL

nærmest er blevet kørt helt i

sænk. Sådan Forholder tingene sig

I

Forståeligt nok, vælger man at

lukke øjnene for realiteterne. Og

når det hde bare blivenfor
meget. rJger men at pre
trscr'.strnndser til et pinligt

gorgnil om ret pqson-

rntigende, sombyderpå

srmarbeilsranskelighederu. Hvis

mrn lan dippe godt fra det, er

da selvføl8elig også nemmere

end at skulle erkende sin egen

magtesløshed. Heraf udspringer

alle frustrationerne!

I denne absurde situation, står jeg

med min klare holdning til
DFÆtls behov. Jeg vil meget

gerne gennemføre et ,Aktivt
handlingsprogram«, som rummer

endnu flere nye medlemsfordele.

Et program, som (i høj gra$ hæ

det opnåelige sigte indbygger.

- at genrejse DFÆL.

tal" til mir prcsrrm. "'il reg oeså

gerne træklie m;E .s --''.r.ade

formandsposten til er: :l-lc.n oq

dermed slippe lor ans,are:. Det

er lige før, jeg har iået nokl

For medlemmerne er der NU

blevet iøjnefaldende, at ,det n)'e

program« l«æver en bestyrelses-

sammensætning, hvor de, der

indgår i besryrelsen, har en

grundlæggende posiriv holdning

til det fornyende program og en

god forståelse for, hvad ,hele

planenu går ud på.

Rom blev ikke bygget på dn dag.

Foreløbig har vi med ,Hjælp til
selvh jælp-progr1mms1n, og det

nve ,,Særnummer« og en

r.lrrimmer, medlemshåndtering.

samt en bedre organisation

(nemlig vores egenl) kun lige

akkurart fået sat en prop i det

store hul som hundredevis af

medlemmer sivede hurtigere ud

af, end de nye indmeldelser har

været i stand til at opveje.

Selve lysten til at medvirke ved

genrejsningen af DFÆL vil

komme helt af sig selv, når man

ikke føler sig rynget af,fortidens
syndern.

Husk Efter kuling og storm,

kommer der altid fin opklaring

med solskin og frisk vind.

Det vi allerbedst kan li' !



J øtgen Jensen, Vordingborg-
grde 95,5.tY.2lOO Kbh.. ø.
6uÅ-Åida1

SBBU SBBR Rådhuspladsen
59,4.1550 Kbh.V
7 m S. ..Victoria"

Rune Balle, Bobakken 19,

3.tY.2720 Vanløse.
19" m sDidssatter
..Columbine"

Claus Jepsen, Dokvej 4, SOOO

Kolding.
Motorbåd. ..Santana".

John'§7alsted. Horseskorwei
12, Tåsinge. 5-00 Svend-
borg.
KDY.Iuniorbid.

Anette Skxaning.
Gothersgade i1. l. -000
Fredericia.
\Iotorbåd .Bennettc

Jorkim FaXk Hansen" E.C.
Hammersvej 17. l"th. 2797
Drugør-
38 kvm Utzon spidsgatter
-Astral".

Niels Bredholt, Hovedveien
16, Avernakø, 560o Faaborg.

Jens Frederiksen,
Ambækmark 7, 4720 Præstø.

Henning Larsen, Mosestræde
34, Thrttrø, 5700 Svendborg

Lars E Hansen, Cad Langes-
vej 7,250ovilby.

Nye medlemmer:

- Træ, glasfiber og

kulfiberarbejde.

-Nybygningeritræ,
diagonal-limet

- Masterog bomme i træ.

- Reparationer.

-Vedligeholdelse

- Forsikringsskader

- Bådopbevaring

Bådhallerne's Bådser:vice
Baltikavej 30

2100 KøbenhavnØ
Tlf.31 20 83 83

r.-t
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derfor bler. der taget en
række initativet hvoraf de
I-leste er godt igang.

Bladet har fået et vældigt
-r:t Ros tiL Gorm og
.r.liktoren.

-}Iedlemsfortegnelse/
fartøjsregister: A1le
:.- ::l--l'lc: er efterhånd-en
..: :rj p,r den sanune
,, :rr-rr.r. saledes at der nu
.,.: l;r c n ddet Op i
r',.rnrueIle tejl,

Udvalg: Ldover et bedøm-
melsesudvalg er der
etableret et aktivitetsudvalg
med 12 medlemmer, fordelt
over hele landet. Det er
meningen, at de L2 med-
lemmer på skift skal passe
telefonen og svare på
henvendelser fra interesse-
rede købere, der har set
den planlagte standard-
annoncering i Politiken.

Farvel til KDY: Efter et
vink med en vognstang fra
KDY besluttede bestyrel-
sen, at vi skulle sige farvel
til det fædrende ophav. Især
var beslutningen let, da det
viste sig, at Hanne Larsen
påTåsinge gerne ville
overtage regnskab og
sekretariatsfunktion for de
salnme peflge. Formanden
mente alt ialt, at det var en
god ting, at vi nu skulle til
at stiLpa egne ben og
profllere os uden KDY Den
ny situation kræver en
række vedtægtsændringer,
som Henrik Effersøe har
taget sig af. Ros til ham.

...._-..:!.

års25
redtægrsadrrnError:
tegn-reglen

\-æk

lkke mere PBS

Fo'e- ngen haropsagt
afta en med Pengeinstitut-
ternes Betalings Service,
PBS. fordiordningen
kostede os alt for meget i

indbetalingsgebyrer i

forbindelse med medlem-
mernes kontingent
indbetalinger.

Opsigelsen har dog fået
den konsekvens, at
bankerne på medlemmer-
nes kontoudtog har
meddelt. at ordningen er
ophævet, MEN alt er i

orden I er ikke smidt ud af
forer -:er stedet ha'v
Oprene: e- : :::: -:' l-:C
hvor ræsr: .:-: - l:-.-
opkræ,,- n3 d. 1 lanra'
skalind:e:a es, Dedor
bedes l"-s<e e'r1, at
etable"e en .', ara e med
jeres oank.

P' : B'and

-f2 prsonervar mødt op
på derne kolde,men
solrige martslørdag, hvor
dirigenten kunne starte
med at konstatere at
generalforsamlingen vaf
indkaldt med for kort
varsel og dermed ulovlig.
Men han - alias Henrik
Effersøe - opfordrede til at
de fremmødte skulle gi'
bestyrelsen en rgffel og så
iøvrigt gå videre i teksten..
Det gjorde man så!

Firdelt beretning

Bestyrelsens beretning var
delt op i flere afdelinger.
Først var der formandens
del:

Phi,Lip opridsede DF,,ELs
sirurrriorr tbr et års tid siden
mcd srærkt clalende
rr.rcdlemstal - 29+ medlem-
mer vxr vi nede på. Især var
der sr-ært at holde på
medlemneme efter at de
l-rar-de rneldt sig ind og

I
I
i

i
I

i
I

I

\
I

I

l

i

l
I

t.

I

I
I

I

i
rl

I

i

I
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,Hiælp til selvhiælPs-
pfograrmrnet": Flere
medlemmer har allerede
sagt ia til salgshjælPen, som
består af en vifle af tilbud:

* En gunstig aftale med
godkendte mrderingsfolk
om udarbeidelse af
tilstandsrapport På båden.
Denne rapport kan udløse
særlig fordel agtige aftÅer
med Sejlerfinans og måske
også i fremtiden med visse
forsikringsselskaber.
* Standardkøbekontrakter'
som medlemmer kan
rekvirere. Og hjælP til
opsætning/udarbejdelse af
dåcideret salgsmateriale På
de enkelte båd.

* En fælles annoncering
hver uge for DFÆL-både
med telefonnummer, hvor
et af aktvivitetsudvalgets
medlemmer vil Yære klar til
at sende releYant materiale
ud til potentielle købere.Til
det formål demonstrerede
formanden en smart og
stor metalkasse med alt
re levant informations-
materiale, som skal sendes

rundt til de 12 medlemmer
på skift.

Blev ikke til noget

Desværre har ekstra-
regninger til foreningen og

ekstraudgiftet gion at
denne sidste massiYe
annoncering IKKE bliver til
noget i første omgang.
Formanden beklagede
meget og håbede at

kontingentet fra de nuvæ-

reode 355 medlernmer - og

;1a måske J(I+O nr-e i år -

ril kunne linensiere denne
sat-sning t ll.l]00 kroner) til
næste irr-

Hr: .'-c: ::. ::' ^.:a 'iiillg
,1\:--- . -- .-t -LIl

rl.kc :lc:--:: :. -- 
- -::. 1- li

.t'-..-.\N-lLL -".---

;1.,::r- ]'-. - - -- -:
S,r ;.lI

I11taili,ltL,,;l-l,i :inl-irlc I d'

I stcdct tonalte.Tens
Potrl.crt unt det internatio-
nale samarbeide i EuroPean
Classic \acht Lnion, som
DFÆL (vedJens Poulsen)
var med til at stifte sidste
sommef. Det ef gratis at

være med, og ideen med et
europæisk samarbejde for
træbådsfolk er, at vi kan
inspirere og h1ælPe hinau-
den med viden om de
gamle fartøjer. For eksem-
pel findes der i Holland et

register for 8-meter både,

som anclre lande kan have

glæcle af.

- Jeg har for eksemPel
kumet fortælle motorbåds-
fepræsentant Kim Christen-
sen. at der faktisk findes en

klub for hans bådq'Pe i

Norge. Der er stofe Per-
spektiver i det het mente

Jens Poulsen.

I Vurderirrger

Peter Lorin Rasmussen
fortalte, at udvalget om-
kring vurderingskriterier
nok skal have nogle

konkrete lttrderings-
kriterier klar til Stævnet i
Faaborg.

Bestyrelsens beretning bler
godkendt.

Træ kontra stål

Så tulgte et Par rappe
punkter: Regnskabet blev
hurtigt godkendt, og PhiliP
- r c rlr- :rt ifa næste år
!i.rllc i( gllsk.rbet blive
Ictl(r( Jt'..lclulclll'ktlc.
Kontingentet fbrblev
uændret og da ingen
mecllemmer havde indleve-
ret noget forslag, kunne
man gå over til bestYrel-

sens forslag til vedtægtsæn-

dringer.

Vedtægtsændringer

Forslaget til nYe vedtægter
blev i store træk vedtaget -

og de nye vedtægter er
trykt andetsteds i bladet-
Størst diskussion var der
omkring formålsParagraf-
fens stk 1 ., hvor indlæg-
gene f6r gennem lokalet og

handlede om gamle både
kontra nYbYggede, træbåde
kontra stål og glasflber og

hvorvidt nogen kunne stille

sig til dommer over hvad
der er en bevaringsværdig
båd. Den endelige formule-
ring blev at der sker en

,, re gistrering af lY stfar tøier "

Ellers er de vigtigste
ændringer at regnskabet
omlægges til at følge
kalencleråret og at det er
personer - ikke fartøjer, der

bliver medle m af forenin-

8



getr.,{ntallet af bestYrelses.
medlemmer er sat ned til 5

incl formanden og at
bestyrelsen suYerænt
fastsætter regler for oPta-
gelse af fattøjer i forentn-
gens data-base og fanoj*
register. Deciderede regler
omkring fartøieæoJdet
findes ikke mere. Og sa

blev forsamlingen også
errige om at man burde
kunne st ille bestyrelses-
kandidater op på selve
generalforsamlingen.

To nl'e i bestvrelsen

lzaig til bestyrelsen endte
med.at Stig Ekblom og Kim
Christensen blev valgt ind i
bestrre]'sen Endvidere blev
dervafur to zupplemter:
HelgS \toller. *Sprry- lr-q

-\agrr .[(iseIl. ..Bumm".

Rcr rs' rcr er Ole Heilmann
Lr,J F. cnlnlulg.Tanerka,
:ut.].,1i1t blev Cad Erik
H::1:cll.

! , nu.r.rerstævne 97

>.1 r)rienterede Michael
Lristensen fra Faaborg om

11ærmere herom andetsteds
i bladet - og PhiliP fik lov at
genoptage sin,,beretning"
om fremtiden...

Han foreslog, at vi - som en
slags plaster På såret for de

3 bådsælgende medlemmer,
som nu alligevel ikke får
deres .algsbutlrk.rb ud r ir
Politiken - skal l-ijltlPe rned
,,. :., l'-.-:-.:: arrrs :llg:-

hjernmehatne. Blot soln en
midlertidig tbranstaltning.
indtil cler er okonomi til
den rigtige anloncerurg.
Formandert reg,rtedr or rigt
med 65 n1 e medlcmlrcr i

år, hvilket skulle give en
nettotilgang På 50 medlcm-
mef.

Så var der ros fraAsger
Jessen til hele bestYrelsen
for deres arbejde - og det
fik lov at slutte DFÆLs
Generalforsamling 1 997 -
kl. 17.15.

Henrik EffersØe, dirigent.

S a nne Wi ttr uP, refere nt

1 rfc:

Øresund:
Torsdags-
træbåds-ræs
igen-igen

Vi er nogle træbådssejlere
i Svanemøllehavnen, som
gerne vil genoplive den
gode. gamle tradition med
torsdags-kapsejladser.
Både for at komme ud at
sejle - og tor aløve os iat
håndtere vores smukke,
gamle skuder optimalt.
ldeen er at kore selve
arrangementet sa enkelt
som mul gt - r,ed to faste

baner (en stor og en lille),
uden dommerbåd (vivil
lade frøken klokken stade
sejladsen)og uden
handicap (iførste
omgang). Derimod erden
sociale del af
arrangementet prioriteret

højt - her mØdes vi efter
sejladsen iFrem's
restaurant og mobber og
roser hinanden lidt.
VistarterTORSDAG DEN
221'lAJ med at mødes i

Frems restaurant k|.17 for
at aftale de sidste detaljer
- og starten går så kl. 19.

Alle træbåde kan være
med, og man skal bare
dukke op til mødet - eller
melde sig som
interesseret til Jørgen
Jensen på tlf. 35 26 21 70.
Vi regner med at sejle hver
torsdag resten af majog i

juni kl. 19. I juli holder vi
pause og så starter vi igen
i august og september -

dog kl. 18.30.
Vi håber at se dig på

banen!

9
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DFÆLs fine stand
utrolig r-elbe sØgt

Hele to flotte medlems-

både var udstillet På årets

bådudstilling i Fredericia -

samtidig med DFÆLs

generalforsamling

En succes - sadan be:krir er

Bent Brogaard, komPetent
udstillingsPasser af DFÆLs

stand på bådmessen i
Fredericia i år.

- 
.f eg trol. at 1 5 .000 merule-

sker har r-æret forbi vores

starrd.\-i har solgt +0

særnumre og maske givet

t'em r-æk. og mit Personlige
sku<l er. at'r'i nok filt l5-2O

medlemmer ud af det. siger

han.

Bent Brogaard blgger
blrndt andet sm oPtimisme
pa det faktum, at mange af

standens gæstef - og især

ciem. der kobte sær-

nuinrene - i. forveien havde

en ælc1re træbåd og således

var opLagte DFÆL-

medlems<mner.

10

Bent Brogaard kan
mange sjove historier fra '

udstillingen og kontakten
ifl irlik ti6r'- ikke mindst
grr.urd ;ri clen charmerende

og meget r-elhoidte motor-
båd, Limlordsjollen,,Argo"
fra 1910, der Prydede
standen sammen med

kutteren,, Cam-Bai". Bl.a'

kunne tre ældre damer

IMuseet åbent igen

Danmarks Museum for
Lvstseilads På Valdemars
Siot på tåsinge har taget
hul på en nY sæson fra 1.

mai. Samtidig har Fonden
iøviigt fået mulighed for at
oenansætte bådebYgger
iohn Walsted til at tage
siq af restaurering og
vedligeholdelse af museetr
klenodier.

Nye medlemmeraf foren-
in-oen baq museet modta-
oe"s med-kYshånd. Henv.
pa ttt. eg 63 37 67. 
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n'deligt huske, at de havde
se jlet i båden, da de var
små

- De v'ar meget sjove at
l:tøre pitmens de genkaldte
sig seilturene med ,,Argo",
sigerhan.

Udover materiale om
DFÆL blev der også uddelt
en hel del materiale om
Danmarks Museum for
Lystseflads.

t1

HVOR K{STER
DU DIT
ANKER?
- pr@v på 55" 12,70'N
og 11' 12,30 'o

Herfinder
- En ny lystbådehavn
- Ledige faste pladser
- Klippekortfor 6 overnat-

ninger
- BLA FLAG i havnen
- Bade- og vaskefaciliteter
- Legeplads tilbqmene
- Grill, kiosk og kro
- Købmand med ferskvarer
- By strand og smuk natur
- Færge til fastlander på I 5

min.
- Olie og benzin på havnen

På gensyn

Agers/
Lystbådehavn
Havnefoged:
Anne-Marie Snitgaard
Tlf.: 58 19 80 88

---r_.
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Stævne i Faaborg L997

PROGRAM
Torsdae d. lO.iuli:

Ankomst iløbet af dagen.

kl. 18.00: Deltageme checker ind på Stævne-
kontoret.

kl. 19.00 Standerhejsning og officiel vel-
komst ved formanden og borgme-
ster ove Petersen.
Herefter hvggeligt samr'ær på
havnen.

Fredae d. 11.iuli:

kl. 9-16.00: Vurdering af bådene. Imens musik
og hygge på havnen.

kl. 17.00: Medlemsmøde på Stævnekontoret.

Lørdas. d. 12.iuli:

kl. 9.00: Skippermøde

kl. 11.00: Kapsejladsen starter.

kl. 19.30: Afsejling med Faaborg-Gelting-
linien, hyor der vil være middag og
præmieoverrækkelse .

Sondag d. 13,iuli:

kl 11 j0 Præmieuddeling fra kapseiladsen

kl. 1101r Strndernedhaling og afslutning

1:

Tilmeiding senest den
20.1uni. Stær-negebyret
pa 235 kroner. som
betales ttl DF,EL, c/o
DMFL, Valdemars Slot,
5700 Svendborg.
kan også indbetales på
gironr.: 360 77 55.

Husk at angive, hvor
mange børn og Yoksne,
der deltager i middagen
lørdag.

Placering: Yi skal ligge
allerinderst i den
del af den gamle havn.
Stævnekontoret er i
Marinehjemmeyæmets
bygning på havnen. Tlf.
62 6126 04. Kontoret vil
være bemandet fra tirsdag
kl. 12.00 og derefter så

meget, som der er frivil-
lige til. Interesserede
henvender sig til under-
tegnede.

Fredagsarrangement:
Fredagen skal mest bruges
til hygge, fadøl og musik
på kajen. Men Faaborg
Ttrristforening og Faaborg
Folkemusikforening og
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fipseiadsen: Åfuikles helt
ogl holdent af sejlklubben.
§odrendig information
pi skippermødet.

Stæynemiddagen: Foregår
ombord pi Faaborg-
Geltiaglinien fra kl. 19.30
til OO.15 og koster ca. l2O
kroner. Mulighed for at
handle toldfrit på færgen
og i land i celting. Fordi
vi skal betale færge-
selskabet forud for en del
af middagen, er det
Yigtigt, at I skriver på
tilmeldingen hvor mange
børn og voksne, der
deltager i middagen.

Brandvagt: Marine-
hjemmeværnet går brand-
Yagt, mens vi indtager
vores middag til søs. De
fir to kasser øl for det.

I

-*;tering: Ved
. : r-.:s ,rbning torsdag

>.rrrdag vil det være på sin
plads at af§.re en kanonsa-
lut. Ellers bør vi tage
hensyn til, at vi ligger
midt i en by og undlade
ydedigere kanon-bragen.

Michael Christensen. 62
68 t8 q4.

- -lr-f

Skelskør inviterer
To hyggelige breve - 

=: '-a
borgmester Hans Cn's: a-
Nielsen, Skelskør og et f ra
turistdirektør Bi rthe Dal kov
inviterer os til at afholde
sommerstævnet 1998 i

Skelskør. Hvem husker
ikke det pragfulde stævne i

1987 med hyggelig
velkomstgave ude på
fjorden til de anduvende
stævnedeltagere, og hvem
kan mon glemmer al den
velsmagende Harbo-ø1,
som flød istride strømme!
Foreningens formand har
da også takket for indby-
delsen. Snart skal vi have
det fø rste planlæggende
mØde med Birgit Dalkov.
Bl.a. af hensyn tilturist-
kontorets langtidsplanlæg-
ning af turisttryksager !

Philip Brand

13

Udfyld tilmeldingskuponen på næste side



I

Tilmelding til sommerstæYne
10. 13. juli 97

Bådens navn:

Type/klasse:

Længde: B r: jie:

Seilareal: Se.1kr./mærke:

Hjemsted

Ejer

Adresse

Postnr./by:

TH.nr.: (dag) (aften)

Deltagergebyr: 235 kr.

Underskrift

Tilmelding og deltagergebyr skal være os i hænde senest d.20. juni

Sendes til:

DF.IDL
C/o DMFL,
Valdemars Slot,
5700 Svendborg
Pengene kan også indbetales på
grronf.: 5ou // >>.
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impru-qnering:-
svstemers holdbarhed
og egenskaber på
forskellige træsorter
uden at rørc prø-
verne.Testen der både
blev foretaget i salt-og ferskvand, viste, at de
ffæprøve\der var behandlet med Epifanes
og havde fået fem lag lak med mellem-
slibning, som foreskrevet af virksomheden,
var uberørte af det lange ophold i vandet.
Bedste opnåede med Owatrol, Benar og
Epifanes. Den Epifanes-behandlede træ-
prøve var imidlertid den mindst slidte og
havde bevaret det tykkeste lag lak. Hvis
man kan tale om en hemmelighed bag disse

kendsgerninger ligger
den i Epifanes
meritime baggrund.
L'd or-er Danmark og
England er der stort
sct il;ke andre lande i
r crdcn. der har så
grmlc :otarts-
tradrtioner som
Holland. Og Epifanes
er et hollandsk
lo'alitetsprodukt
udviklet af producen-
ten i tæt samarbejde

med Den Kongelige Hollandske Marine.
Æene på grund af marinebutikkernes
ønske om en "høj omsætningshastighed',
omkring produktsortiment, 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!:

EPrlrrles"*

I

BÅDEBYGGER HAI\Is FoKDAI., HF.MARINE
5762 Vester Skerninge telf.:6224 Zl2l
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Med
tavlekridt,
målebånd
og
lodsnor

Ø-havet afholdt mir.ir-
kursus i bådopmalir-Lg

Velbesøgt vinter-
møde
28 mennesker var mødt op
i Svendborg for at høre
Helge,,Spray" forlælle og
vise lysbilleder f ra en tu r
på Ejderen, mens de nød
Annys kaffebord, oplyser
Michael Christensen f ra
Faaborg. Samtidig blev
forsamlingen orienteret om
generalforsamlingen i

Fredericia, hvor især de
nye optagelseregler blev
hilst velkommen af forsam-
lingen.

SW

1..-.::-'-, -,-- -.".' L

- :-
I --. LC . ' - f. :-- --.i

flirarskl,lrg(lnngcn i,-)r JI

deltage i O-har-ets niale-
kursus den 12..i. i Åssens.

Måleren Kad Lildholdt
indledte med at fortælle
lidt om sit målearbejde
for Skibsbevaringsfondet.
Herefter fik vi en teoretisk
gennemgang af .,Morten
GØtsches målemetode -

Karls foretrr.rkne

§.
': '
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Det hlev til en god time
rnecl rnange spørgsmål og

konmrentarcr - og en tur
o\-er Åtlanten og rundt Kap
Horn nåede vi da også -

men så havde alle også
mod på at afprøve teorien i

praksis. Kad havde med-
bragt alle nødvendige
remedier, og arbejdet var
præget af stor entusiasme.
Klokken 15 havde vi
cipmålt stævne og kØl samt
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et enkelt spant i rnifl båd.
en 30 kvm Hansen spids-
gattef.

,,Mofien GØtsches metocle
er særcleles nem at gå til og
megetfleksibel-iden
forstancl at man næsten
ikke er aflrængig af birdens
placering på [arrd Ilc.-
uden er det muiigr ar

opnå en præcision på
mindre enci +/- en
centimeter.

.lcg haber - i et kom-
rnencle 1tlu1tflref af bladet
- at kurute gir.e en nær-
rlele beskrivelse af
rnetoden.

Af tlacls lildboldt, ,,Nau"

17

Byggeri
genoptages
Bådebygger JørgenJensen
oplyser, at byggeriet af en
diagonallimet22l<trm
skærgårdskrydser efter
originaltegninger af Harry
Becker nu genoptages.
Byggeriet foregår på
Valdemarsslot i forbindelse
med [Vluseet for Lystsej-
lads, og her skal skroget
også bygges færdigt tit
sommer. Resten af projek-
tet skal itølge Jørgen
Jensen foregå i København
- og man regner med at
være klar til kapsejlads
med båden i 1998. Planen
er, at,,Flamingo" skal
deltage i sejladser rundt
om ilandet med museet
som base.
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6 meter
endelig
pit vandet
igen

Et nyt medlem har sendt
os følgecde:

Det er fitra >: : :-.tde. at

i(g rlu c: -. .: JI ell
t'.1T1'l'- --- .l
§()n1 111,a:--. j. -.' a-..-'

\':Ercl:1l:rl- :-.::

lr-g ci nu 1g,1ng nlcd at

rcstaurere baden. hr-or

blandt andet kølbord og
alle svøb i bunden skiftes.
Og farven skiftes fra
skrigende grøn til hvid.
Båden hører nu hjemme i
København, ved CBC-
havnens bro 5, og den vil
tilbringe denne sommer
rid fbr Valdemars Slot. Og
... ltg glæcler mig til at
deltage i mit første
r Faborg med egen båd...

.lorgert Jensen, 6 meter R.

D 59, ,,Aida".

6 meter R Aida pa Jand

18
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6 meter
endelig
pit vandet
igen

Et nyt medlem har sendt
os følgende:

Det er med stor g)æde, at
jeg nu er bleYet ejer af en
gpmrnel trætr,id: en båd
som oren i lisbet for har
særet i femiliens eie"

Båden er en 5 meter"

regpet og b-rggg i \orge i
1936 af Bjarne Åas. og den
har eo lang og spæn-
deade forhistorie under
flaYne som Wiking, Aida,
Moreno, Calypso og
mange flere.

Jeg er nu igang med at

restaurere båden, hvor

blandt andet kølbord og
alle svøb i bunden skiftes.
Og farven skiftes fra
skrigende grøn til hvid.
Båden hører nu hjemme i

København, ved CBC-

havnens bro 5, og den vil
tilbringe denne sommer
r,rd for Valdemars Slot. Og
.:. ieg glæder mig til at
oc-1irgc i rrit forste stæYne

i Faborg med egen båd...

JørgenJensen, 6 meter R.

D 59,,,Aida'.

6 meter R "Aida" på land

18

s..:

=. gq:.::::r1
J, l*

E r§

f:+-§



r-

Vedtægter for
Dansk Forettirtg .[ctt' celdre LystfurtØier

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens naYn er
Dansk Forening for ældre
LystfartØjet (DFÆL).
Foreningens hjemsted er
Svendborg.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål
er at medvirke t17 at øge
og bevare klteressen for
Danmarks ældre lystfartø'
jer. Dette sker ved oPlY-
sende virksomhed,
registrering af lystfanøieg
aflroldelse af arrangemen-
ter, udgivelse af Publika-
tioner og medlemsblad

foreningen.
tsestrrelsen ke n fiqi556s
et indmeldelsesgebrr.
Stk. 2. Foreninger. insdru-
tionef, og lignende krn
optages som medlsm-mer
med samme rettigfoeder
og pliSer som enlielt-
medlernmer.
Stk. 3. Der kan ansoges
om medlemskab som
,,passiYt" medlem.
,,Passive" medlemmer
betaler 2/3 ko*tngent og
har ikke stemmefet Yed
generalforsamlingen.
,,Passive" medlemmer kan
ikke vælges til bestYrelsen.
Bestyrelsen fastsætter

simpel stemmeflerhed.
Stk. 6. Sidste rettidige
indbetalingsdag for
kontingentet er den 20.

tanuar. Herefter udsendes
:r,r;r-rLr-tiltlse og der
p.r.rr\ cs et rr-kkergebYr.

Gcblret = 1,/2

indmeldelsesgebyr.
\lecllemmerne kan i
særlige tilfælde og senest
clen 15. iantar aftale med
et medlem af bestyrelsen,
at kontingentbetalingen
sker på et senere tids-
punkt.
Stk. 7. Et medlem, der
ikke inden den 1. marts
har betalt kontingent,

18
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i.;", -: :>uPPleanten
', .:-ges ogsa tbr en 2-irig
:cntrde. Genvalg af
:er-isorer og -suppleant
kan finde sted.

§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes
af en bestyrelse ph 5
myndige medlemmer.
Stk. 2. Formanden vælges
ved sædig afstemning på
generalforsamlingen for
en periode af 2 år.
Stk. i. De øwige 4besty-
relsesmedlemmer vælges
ogsh af generalforsamlin-
gen for 2 fu ad gangen
:;ilecle s at der i lige år
. tl.c- - .. . ' ',rr 'S i

;irgc ir I -::.. -,irt-.::rL':
' ,c:1\rl: -.''. :-'.
:i;-tldc :i : -r: c:

lt-f Ll-r: i.t :c n-.-.-.-r.::
rnd der cr bcsn'reise:p,.,,-
-tsr at besærte. stanlmcs
illrtidig ved 6n atstem-
rxng om samtlige kandi-
J.rrer. I tilfælde af stemme-
Iighed foretages omvalg.

1 stk. 1. Ved indril 2

i b(styrelsesmedlemmers

I afgang indkaldes de på

I generalforsamlingen

I valgte 2 suppleanter. Sker
I der stØrre af,gang, skal

alle ledige besq relscspo-
ster besæltes på en ekstra-
ordinær generalfbrsam-
ling.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger
af sin midte en næstfor-
mand, en sekretær og en
motorbådsrepræsentant.
Stk. 6. For at et besn-rel-
sesmøde skal være beslut-

:: tr- --.,---: :-,c- iof-
:r,-,.: ,.:pcfrUdef.

ningsdygtigt, skal mindst
halvdelen af besq'relses-
medlemmerne være til
stede, heriblandt formand
eller næstformand.
I tilfælde af stemmelighed
indenfor bestyrelsen er
formandens stemme
udslagsgivende.
Der føres referat af
bestyrelsens forhandlin-
8er.
Stk. 7. Foreningen tegnes
af formanden. I anliggen-
der, der vedrører køb,
salg eller pantsætning af
fast ejendom eller løsøre,
tegnes foreningen dog af
formanden, næstforman-
den og mindst 6t yderli-
gere besrr.relsesmecllem
-!1k. 8 Besn relsen kar.r

",.-::rr lrliga c-rtl,e lte
l.!.". :tr-Sc ::1c--cl:lnlef t1l
:: :cgllr :, ari:]11'{r1l L-r\-if

i ri tciicn-llc nrr ndighc-
dc:. utstiiLttr,-,ner e11er

cnkeltpcrsoner.
Stk. 9. Besn'relsen kan
uddelegere særlige
opgaver eller beføjelser til
ikke-bestyrelsesmedlem-
mer eller ansatte efter
givne instrukser.
Stk. 1O. For forpligtelser,
der er påtaget på forenin-
gens vegne, hæfter alene
dennes formue, og der
kan derfor ikke gøres krav
gældende mod forenin-
gens medlemmer.
Stk. 1 1. Bestyrelsen
fastsætter regler for
optagelse af fartøier i
foreningens database og
fartøjsregister.

: - {-( l'.r-r a :'.itlllitlg
5lk. 1 Gcr-rcr"-r -,r:lrttlin-
gen. der cr ittrrcni:lgcns
hojeste mr ndrghcd r llle
anliggender. aIh,.,r1de s

hvert år inder-r udgangcn
af marts måned. Den skal
indkaldes med mildst 1+
dages varsel.
Stk. 2. Stemmeret har alle
myndige medlemmer, der
har været medlemmer af
foreningen i mindst 3
måneder før generalfor-
samlingen.
Stk. 3. Generalforsamlin-
gen vælger en dirigent,
der ikke må være medlem
af bestyrelsen.
Stk. 1. Der skrives referat
af generalforsamlingen.
Referatet. der under-
regnes af referent og
dirlgent. bringes i med-
lernsbladet.
rrk 5. Dag:trrdenen lor
generaiforsamlingen skal
indeholde følgende
punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af
bestyrelsens beretning
for det fodøbne år.

3. Planer for det kom-
mende år.
4. Godkendelse af det
reviderede årsregnskab
og status, der
udsendes til medlem-
mefne sammen med
indkaldelsen til
generalforsamlingen.
5. Behandling af ind-
komne forslag.
6. Fastsættelse af kontin-
gent for det kommende
ir.
7. Yalg af formand.

I
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8. Valg af bestyrelses-
medlemmer.
9.Yalg af 2 besty'relses-
suppleanter
10. Valg af revisor/
revisorsuppleant.

.11. Eventuelt.
Stk. 6. Indkaldelsen til
generalforsamlingen skal
indeholde meddelelse
om. hvilke besn rel:e.-
medlemmer der er pa
valg, og hvon-idt disse <:
villige til genr-alg. Indk.ll'
delsen skal desudcn >,r

vidt muligt indeholdc
bestyrelsens forslag rL,

eventuelle nn alg
Stk. -. Forslag ir. :.r,
lemmer til optegclsc :.
dagsordenenr fur.ni i
(herunder fbrsl:g rLi

vedtægtsændrrngcr :i"rl
være sekretær(n 1 r-r:--c
senest den 5. janu.ri ,,,e

skal udsendes ril elle
medlemmer senest 1+
dage før generaiiorsamlln-
gen.
Stk. 8. Besnrelsens lorsiag
til dagsordenens punIi <

(herunder forslag ti1
vedtægtsændringer) skal
udsendes til alle medlem-
mef senest 14 dage for
generalforsamlingen.
Stk. 9. Der kan ikke på
generalforsamlingen
stilles ny€ forslag (herun-
der forslag til vedtægtsæn-
dringer). Dog kan der
stilles og behandles
forslag til mindre ændrin-
ger i allerede stillede
forslag under punkt 5 pe
dagsordenen (herunder
forslag til vedtægtsændrin-
ger). Ændringsforslag til

simpel stemmeflerhed- se
dog59
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i c:rcr.liforsamling
Jtk I Ekstraordinær
generalforsamling kan
urdkaldes med mindst 14
dages varsel, når bestyrel-
sen linder det fornødent,
eller når mindst 30
sremmeberettigede
ncdlemmer begærer det
og indsender motiveret
fbrslag herom til sekretæ-
ren med angivelse af
dagsorden. I sidstnævnte
trlf'ælde skal den ekstraor-
dinære generalforsamling
atholdes senest 2 måne-
der efter begæringens
fremsættelse.
Stk. 2. Afstemningsregler
m.v. fglger bestemmel-
seme i § 7.

§ 9. Opløsning
Stk. 1. Beslutning om
foreningens opløsning
kan kun tages på en
generalforsamling eller pa
en ekstraordinær general-
forsamling.
For vedtagelse krær'es. at
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forslaget samler tre I
fjerdedele af de frem- |
mødte,stemmeberetti- |
gede medlemmers tilslut- l
ning. l

Stk. 2. Beslutningen skal
efterfglgende forelægges
en afsluttende ekstraordi-
nær generalforsamling,
hvor den for at yære
gvldig skal bekræftes ved
simpel stemmeflerhed
blandt de fremmødte
stemmeberettigede
medlemmer uanset disses
antal.
Stk. 3. I tilfælde af for-
eningens opløsning skal
dens formue, herunder
eYentuel fast ejendom og
løsøre overdrages Dan-
marks Museum for Lystsei-
lads eller lignende
museer, foreninger eller
institutioner, hvis formål
er beslægtet med forenin-
gens formåI.
Den afsluttende ekstraor-
dinære generalforsamling
tæffer detaljeret bestem-
melse herom.

§ 10. Ikrafttræden og
overgangsbestemmelser
Stk. 1. Nærværende
vedtægter træder i kraft
den 8. marts 1997 og
erstatter de hidtidige
vedtaget den 4. marts
1995.
Stk. 2. Da regnskabså,ret
ændres fra 1. oktober - 30.
september til at følge
kalenderånet, afsluttes
indeværende regnskabsår
ikke den 30. september
7997, men den 31.
december 1997.



10.-13. juli: DF-{Ls
Sommerstær'ne i Faaborg

14. j:urri: ,,Sternfart til
,Erøskøbing for medlem-
mer af den tyske
,,Freundeskreis Klassische
Yachten". Så her er
garanteret noget at kigge
på. )Ian kan også deltage
i sejladsen nærmere
oplysning hos: Peter Kaus.
Sierichstr. 3. 2l-111 1.

Hamburg tlf. 0-r0 l8Lll+()0

20.-24. august: \'eter;rn-
regattaiLaboeiKieler

it,.rrdcr: Iltn
n'ske Freundeskreis
Kla-'sische \achterr"
indbr-der hermed med-
lemmer af DF-fL til deres
traditionsrige regatra.
Ar rangørcr ne forventer.
at over 200 klassiske både
vil møde op - fra R-

både til spidsgattere,
drager og havkrydsere.

Udoyer kapsejladsen
bestar pfogrammet også af
maritimt marked, musik-
og fllmprogram - og så

almindelig snak og hygge.

23

Alle både, bygget føt
1955 kan være, og uden-
landske både deltager
gratis i kapsejladsen.
Tilmelding med data om
båden senest ll.august til:
'§Øilfried Homs,
Miihlenstr. 36, D-24143
Kiel §skland.

Ttt. 43175277

29.- 31. august: Fynske

,,Ø -hav et" laver fællestur
til AvernakØ,
hyor man allerede har
forudbestilt forsam
lingshuset...Hvad der
ellers skal ske, er ikke
fastlagt endnu. Nærmere
oplysninger hos
kontaktperson Mads
Lilholdt. (se side 2)

29.- 3D-august: Øresund:
Sejlklubben Frem fflder
100 ar og ind-
byder derfor DFÆLs
medlemmer til Jubilæums
stævne i Svanemølle-
haynen. Se inYitation
andet steds i bladet.



i!l!!i

Sejlcenterd giYer oP tit
25o/o rabat på dine

reparationer. Du skal

Yi kender
der

§om medlem af DF,IL llir du
(i rirterhalråret k:c du å oP

-

Du er altid velkommen tij at os-Idl"ryÅffii|
Boa. N'r%

t{avkrydsere oS ftårlgr andre.

Fæ særlig opgaee rzr at lsce:e seilene og
amss:reshådea Runa sed dta otiSiqale':

preseruinged

*TEW.
Vi syr kun seil i god kvalitetsdug og nCtigt I
så rranset hvitken udføretse og kategqri,@Mru{.7
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