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Dansk Veteranskibsklub 
       S/S ”Bjørn” 
 
 
 
www.ss-bjoern.dk  

 
 
Referat	af	bestyrelsesmøde	tirsdag	d.	7.	oktober	2021	kl.	13:00.	
	
Tilstede	var	bestyrelsesmedlemmer:	

Børge	Østergaard	
Tommy	Mejdahl	
Ole	Hiort	
Stig	Andersen	
Sigurd	Als	
Erik	Lindelof	
Søren	Overgaard	

	
Og	supplanter:	

Lise	Rindel	
	

Afbuf fra: 
 Peter	Koefoed 

	
Dagsorden:	

1.	Godkendelse	af	dagsorden	
2.	Godkendelse	af	referat	fra	bestyrelsesmødet	d.	14.	september	2021	
3.	Nyt	fra	bestyrelsen:	

a.	Økonomi	og	fonde.	
b.	Formanden	orienterer	
c.	Indlæg	fra	bestyrelsen	og	arbejdsgrupper.	
d.	Få nye frivillige, som bliver i foreningen - Grundkursus om rekruttering og 
fastholdelse, kursus.	
e. Kedelnyt.	

4.	Forberedelse	af	generalforsamling	2021	
5.	Evt.	
6.	Fastsættelse	af	næste	bestyrelsesmøde.	

	
	

Ad	1:	
Dagorden	blev	godkendt.	

	
Ad	2:	

Referat	blev	godkendt.	
	
Ad	3a:	

Perioderegnskabet	for	1.1.21	–	30.9.21	viser	små	indtægter	ved	fremvisning,	CNC	er	blevet	
betalt	for	første	reparation	af	kondensatoren	60	tkr.	Der	rasterer	en	faktura	på	ca.	75	tkr.	for	
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fræsning	af		endeflade.	Første	rate	af	kedel	på	ca.	536300	kr.	er	betalt.	Selv	om	vi	ikke	sejler,	
er	der	en	forsikring	på	ca.	33	tkr.for	3	kvartaler.	Økonomien	ser	fin	ud.	

	
Ad	3b:	

Vi er blevet kontaktet af et filmselskab, Colorbone Media ApS som skal producere fire små kortfilm om 
lægen H.C Hagedorn, som udviklede insulin, og dermed var stifter af Novo Nordisk. Han voksede op på et 
dampskib, hvorfor man gerne vil foretage nogle få optagelser på Bjørn. Det kan udmærket ske i Gilleleje. 
Vi har svaret positivt. 
 
Turen ”På tværs af havnen” med sundbusserne blev ikke så lang, da den ”Sundbus” det skulle foregå på, fik 
rorskade, men der blev dog mulighed for at møde andre af foreningerne på havnen. Formanden fik en god 
snak med kommunens koordinator. 
 
Træskibs sammenslutningen har arrangeret en tur til Vikingeskibs museet, men den tur er allerede nu 
udsolgt. 
 
Bjørn tager til Vejle i slutningen af august til begyndelsen af september. Vores kulleverandør sponsorerer 
kulforbruget til turen frem og tilbage. 
 
Når vi er ved at være sejlende igen, skal vi kigge lidt på vores prisniveau, som sandsynligvis skal justeres. 

		
Ad	3c:	

Vi	skal	have	en	snak	med	museet	for	Søfart	om	fremtiding	fremvisning	for	skolebørn.	Det	er	
yders	populært	for	folkeskoleelever	at	se	Bjørn.	
	
Skolesibet	Geog	Stage	modtager	foruden	egenbetaling	af	eleverne,	også	midler	fra	finasloven	
til	drift,	vi	bør	måske	også	forsøge	at	skaffe	midler	herfra	via	folketinges	kulturudvalg.	Hvis	
vi	mister	for	mange	aktive	medlemmer,	kan	det	være	svært	at	sejle	tilstrækkelig	med	midler	
ind	ved	turistsejlads	til	driften.	
	
Lanternekasserne	er	langt	fremme,	snedkerafdelingen	er	begyndt	at	fremstille	et	skab	på	
brodækket	til	brandslukker	og	hjertestarter.	Det	kammer	til	at	se	ud	som	batteriskabet.	Der	
en	ny	bund	på	vej	i	gasskabet.	
	
Fenderlisten	er	udbedret	bagbord	på	forskibet.	Vi	forsøger	at	få	den	sværtet	inden	det	bliver	
for	koldt.	
	
Lønningsluger	er	renoveret	og	klar	til	at	blive	monteret.	
	
Der	er	en	tegning	klar	til	en	let	landgang.	
	
Kabyssen	er	tømt	for	gryder,	porcelæn	mv.	Skibet	skal	ligge	længe	i	Gilleleje,	og	der	er	flere	
ting	vi	helst	ikke	vil	miste.	Vi	vil	opbevare	værktøj	mv.	i	kistebænken	i	maskinen,	der	bliver	
sat	en	hængelås	på.	

	
Ad	3d:	

Vi	havde	ingen	med	på	kurset	 ” 	Få	nye	frivillige,	som	bliver	i	foreningen	-	Grundkursus	om	
rekruttering	og	fastholdelse ” 	alle	var	optaget	af	arbejde	på	skibet,	men	det	bliver	
formodentlig	udbudt	senere,	hvor	vi	så	vil	deltage.	Men	vi	gør	jo	også	allerede	nu	en	del	for	
at	holde	på	vore	frivillige:	
	

• Vi	har	en	del	billetter	til	en	revy,	men	hvis	vi	har	flere	billetter	end	vi	kan	bruge,	vil vi 
forsøge at afsætte dem til anden side .		
	

• Der	skal	her	lyden	en	stor	anerkendelse	af	festudvalget,	samt	Jan	for	at	vedligeholde	
vores	web	side.	
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• Vi	har	en	fin	åben	gruppe	på	Facebook,	som	Peter	vedligeholder	fint.	

	
For	at	strukturere	arbejdet	på	skibet	og	vise	nye	tilrette,	vil	vi	forsøge	at	bruge	et	
tirsdagsmøde	om	måneden	til	at	fremlægge	lister	over	det	der	skal	laves.	Håbet	er,	at	vi	kan	
dele	opgaverne	ud,	og	på	et	senere	møde	evaluere,	hvor	langt	vi	er	nået.	Arbejdet	med	
lønningslugerne	har	været	gennemført	på	den	måde.	
	

Ad	3e:	
Bjørns slæb til Gilleleje bliver i uge 42 (efterårsferien) hvis vejret tillader. Søfarts Styrelsen vil komme 
fredag d. 15.10 kl. 10 og se skibet. Erik Lindelof er kontakt. Ole Hiort har tegnet en tillægsforsikring der 
gælder slæbet. Dagen før slæbet kommer Seasurway Int. Og giver en endelig forsikringssyning. Mandskab 
ombord bliver Tommy, Preben, en maskinmand og 2 dæksfolk. Vi medbringer redningsveste, VHF og en 6 
personers redningsflåde. Vores kontakt til Bdr. Petersen i Gilleleje er Tommy, Erik og Stig. 
 
Løftebeslag i den gamle kedel mv. ser vi på senere, ansvaret er Bdr. Petersens. 

	
Ad	4:	

Generalforsamlingen	bliver	16.11.21	kl.	18	i	Smedenes	Hus.	Generalforsamlingen	er	2021	
generalforsamlingen.	Sekretæren	forfatter	en	indkaldelse.	Der	er	taget	kontakt	til	Trygve	
Nielsen	om	diregent	posten.	Der	bliver	serveret	en	sandwich	og	en	øl.	
	
Følgende	er	på	valg:	 Børge	
	 	 Sigurt	
	 	 Ole	
	 	 Erik	
alle	modtager	genvalg.	

	
Ad	5:	

Vi	har	fremstillet	et	nyt	brevhoved	uden	 ” Bjørn ” ,	men	bare	Bjørn,	og	rammerne	er	taget	
væk.	Vi	har	sat	en	brevkasse	op	uden	på	remisen,	der	bliver	sat	navneskilt	på,	ligesom	der	
bliver	sat	tekst	på	døren	ind	til	omklædningen,	stor	så	den	kan	læses	uden	briller	fra	vejen!	
	
Vi	vil	lave	en	ny	pamflet	om	booking,	den	vi	har	er	ikke	tidssvarende	(telf.	E-mail	mv.).,	
	
Vi	har	to	symaskiner	der	står	i	remisen,	den	ene	virker	slet	ikke,	den	anden	kan	bruges.	
Hal16	har	en	uddannet	sejlmager	som	gerne	vil	låne	den,	da	den	ikke	bliver	brugt	af	os,	vil	vi	
udlåne	den,	mod	at	vi	selvfølgelig	også	kan	bruge	den,	hvis	behovet	opstår.	

	
Ad	6:	

Næste	bestyrelsesmøde	bliver	d.	9.11.21	kl.	11	i	Remisen.	
	 	
	
	
Referant	Søren	Overgaard 


