Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i DFÆL
torsdag 21. marts.
Dagsorden:
Præsentation.
Vi har en kort runde, hvor vi præsenterer os selv og vores historie i
foreningen.
Placering af fælles dokumenter:
Dagsorden, referat og regnskab ligger under generalforsamling på
hjemmesiden. Desuden bruger vi Dropbox til lagring og åbne dokumenter (indtil videre
som prøve).
Kostituering af bestyrelsen
Kassér: Dorthe Christensen
Sekretæropgaver uddelegeres ad hoc. på møderne
Formand: Simon Hansen
Næstformand: Ole Olesen
Menige: Kim Hansen, Ole Olesen, Benny Andersen og Bendix Sandfoss
Suppleanter: Dorthe og Peter
Overdragelse ihh. til Catjas dokument
Yachtloggen:
Simon indkalder til et møde om yachtloggens proces og fremtid indenfor en
måned.
Stævnet
Ole er ny tovholder
Brainstorm over foreningens fremtidige fokusområde(r)
Vi vil have tættere kontakt med medlemmerne. Det er DFÆLs vigtige opgave
at hjælpe folk med at have en træbåd.
Man skal kunne kontakte foreningen og få hjælp.
Medlemmerne skal hele tiden have besked vedr. foreningens aktiviteter!
Hjemmesiden trænger til fornyelse, lette overblikket.
Vi fortsætter med at vedligeholde facebooksiden
Rådgivning og hjælp med at netværke.
Vi vil være udadvendte.
Styrke kontakten til TS. Vi søger indsigt i, hvad TS går og laver.
Vi vil skabe kontakt til andre træbådsmiljøer.
Styrke den internationale kontakt til norske, svenske og tyske
søsterorganisationer. Henrik Effersøe har sagt ja til at have kontakt til Freundeskreis
Klassische Yachten.
Bladet
På generalforsamlingen var der tilsagn fra medlemmerne om i langt højere
grad på eget initiativ at skrive til bladet.
Kim vil gerne være med i redaktionen og være opsøgende og holde kontakten
varm på folk med historier.
Ole vil gerne fortsætte med at opsøge og skrive historier til bladet.

VI prøver modellen med at Benny layouter på STEPS online-program og at
han kan have udgifter til hjælp til det.
Vi opfatter det som vores opgaver at formidle for lokale foreninger med
initiativer omkring restaurering og bevarelse af ældre træbåde bredt set. Her tænkes på de
mange lokale initiativer, der arbejder med både, der er konstrueret til lystsejlads, fiskeri
eller transport, men som nu bruges til lystsejlads.
Gratis rubrikannoncer kan indrykkes for medlemmer af DFÆL ved salg af
registreret båd. Layoutet bestemmes fra gang til gang af layouter. Hvis man selv ønsker at
bestemme størrelsen på annoncen, gælder priserne som anført i kolofonen.
Plan for bestyrelsens arbejde det næste år.
Bestyrelsesmøde fire gange årligt
Arbejdsgruppemøder omkring:
Yachtloggen
Bladet/kontakt til lokalforeninger
Om at kunne kontakte foreningen og få hjælp. Vi (formulerer
grundlaget for et netværk og 1-2 tovholdere i bladet).
Evt.
Linolie
Vi har modtaget henvendelse vedr. medlemsrabat på et bestemt linolieprodukt (rå linolie).
Bestyrelsen ønsker ikke at stå som garant for bestemte produkter. Vi ser derimod gerne at
forhandlere tilbyder medlemmer af DFÆL rabat. Vi foreslår dem derfor at annoncere i
bladet og tilbyde medlemmerne rabat.
Henvendelse fra Knarr-klubben.
Der har været rettet henvendelse fra Knarrklubben om vejledning i forbindelse med
etablering af laug omkring restaurering af to Knarrer.
Vi vil gerne støtte renoveringsprojekter med råd og vejledning fra medlemskredsen. Ole og Simon
besøger Knarr-folkene og ser på sagen.

