Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer
10. marts 2019 kl. 13.30 i sejlklubben FREM, Østerbro

Deltagere: 31
_____________________________________________________________________________
Ad dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent
Stig Ekblom blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Ad dagsordenens punkt 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
Catja Beck-Bjerge fremhævede nogle af de væsentligste punkter i beretningen. Arbejdet med digitaliseringsprojektet, som var kommet videre, men langt fra var i mål, sommerstævnet i Middelfart
med 30 deltagere og ikke mindst en række lokale arrangementer, som illustrerede, at der var livlig
aktivitet en række steder rundt om i landet. Endvidere var der god aktivitet på facebook, hvor der
p.t. var næsten 900 følgere.
Henrik Effersøe nævnte, at han havde sat stor pris de 4 trykte blade, der var udkommet i 2018 med
en særlig tak til Benny (redaktør) og til Gorm (layout).
Beretningen blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 3. Planer for det kommende år
Carl Mangor nævnte, at der fortsat var meget arbejde i digitaliseringsprojektet, men til gengæld en
interessant og spændende opgave, som man kan hjælpe til med på tidspunkter, man selv kan passe
ind. Ved det kommende sommerstævne i Frederikshavn er alle sejl sat til – derfor kom han med en
opfordring til at lægge vejen forbi.
Der udspandt sig en længere drøftelse om, hvorvidt aktivitetsniveauet omkring ældre træbåde var
for op- eller for nedadgående. Der var enighed om, at der findes flere kraftcentre rundt i landet, og
at der trængte sig et spørgsmål på om, hvilken rolle en landsdækkende forening, som DFÆL skulle
spille fremover.
Det blev nævnt, at der i forbindelse med Skælskør værft var skibstegninger m.v. som også gerne
skulle bevares for eftertiden.
Flere gav udtryk for, at foreningen på længere sigt burde søge i et større samarbejde med TS, andre
nævnte, at et samarbejde med DFÆLs søsterforening i Tyskland var en bedre ide.
Andre igen tilkendegav, at gå sammen med andre foreningen ikke var en løsning i sig selv, men at
vi i stedet skulle samle os om at få flere nye ud og sejle i træbåde og oplyse om, hvor billigt man
kan erhverve sig en træbåd.
Ad dagsordenens punkt 4. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget
Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.
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Dorthe Christensen gjorde opmærksom på, at budgettet var udarbejdet på et tidspunkt, hvor det
fortsat var planen for 2019 at udsende 4 trykte numre af Klassisk Træbåd.
Budgettet blev herefter taget til efterretning.
Ad dagsordenens punkt 5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad dagsordenens punkt 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket der var tilslutning til.
Ad dagsordenens punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Stig Ekholm oplyste, at der afgik 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf Benny Andersen var villig til
genvalg.
Benny Andersen blev valgt.
Herefter udspandt der sig en længere drøftelse om, hvordan der kom mere aktivitet i foreningen Da
der ikke umiddelbart var nogle af de tilstedeværende medlemmer, der ønskede at stille op til de ledige poster i bestyrelsen. Flere pegede på, at det var vigtigt at få opsamlet og bevaret den store viden, vi har i DFÆL om gamle træbåde. Der var også enighed om, at det var meget vigtigt at bevare
bladet i en trykt udgave, ligesom det blev efterlyst, at flere tog ansvar for at intensivere arbejdet på
facebook således, at flere medlemmer tog et ansvar for at kommunikere om træbådsmiljøet.
Stig Ekblom foreslog, for at tilskynde nogle medlemmer til at stille op til bestyrelsen, at valget blev
for en 1 – årig periode.
Herefter blev Simon Bordal Hansen og Kim Hegn Hansen valgt.
Ad dagsordenens punkt 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Peter Hansen og Dorthe Christensen blev genvalgt.
Ad dagsordenens punkt 9. Valg af revisor/revisorsuppleant
Ove Juhl blev valgt til revisor.
Henrik Hansen blev til revisorsuppleant.
Ad dagsordenens punkt 10. Eventuelt
Gorm Boa fik overdraget Den gyldne pullert, som en anerkendelse af den meget store indsats, som
han gennem mange år havde udført i forhold til foreningens blad Klassisk Træbåd.
Benny Andersen orienterede om situationen omkring bladet, hvor han havde brug for hjælp til det
redaktionelle arbejde – ikke mindst i forhold til det store arbejde, der var med at finde egnede illustrationer.
Flere tilkendegav, at de var parate til at bidrage med fotos. Og at der skulle arbejdes videre med at
bygge et netværk op, der kan hjælpe med fotos m.v. Der blev endvidere tilkendegivet, at forsamlinSide 2

gen var positivt indstillet overfor at bruge økonomiske midler på hjælp til ”det tekniske” omkring
bladet.
Hugo Hørlyck Karlsen blev trukket som vinder blandt de indkomne løsninger på krydsordene i
Klassisk Træbåd.
Afslutningsvist blev Catja Bjerge-Beck og Carl Mangor takket for deres store arbejde i bestyrelsen
gennem adskillige år.
Referent: Dorthe Christensen.
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