
1 
 

 

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

 
 
Referat	af	bestyrelsesmøde	tirsdag	d.	14.	september	2021	kl.	13:00.	
	
Tilstede	var	bestyrelsesmedlemmer:	

Børge	Østergaard	
Stig	Andersen	
Sigurd	Als	
Erik	Lindelof	
Søren	Overgaard	

	
Og	supplanter:	

Lise	Rindel	
Peter	Koefoed	
	

Afbuf fra: 
 Tommy	Mejdahl 
	 Ole	Hiort 

	
Dagsorden:	
	

1.	Godkendelse	af	dagsorden	
2.	Godkendelse	af	referat	fra	bestyrelsesmødet	d.	10.	august	2021	
3.	Nyt	fra	bestyrelsen:	

a.	Økonomi	og	fonde.	
b.	Formanden	orienterer	
c.	Indlæg	fra	bestyrelsen	og	arbejdsgrupper.	

4.	Kedel,	hvor	langt	er	vi?	Hvad	mangler	vi?	
5.	Evt.	
6.	Fastsættelse	af	næste	bestyrelsesmøde.	

Ad	1:	
Dagorden	blev	godkendt.	

	
Ad	2:	

Referat	blev	godkendt.	Referatet	offentliggøres	som	foreløbigt	hurtigt	efter	mødet,	evt.	
rettelser	kan	så	offentliggøres,	når	referatet	er	endeligt	godkendt.	

	
Ad	3a:	

Saldobalance	for	perioden	1.1.21	–	31.08.21	viser	et	plus	på	ca.	57.000	kr.	Det	skal	
bemærkes,	at	heri	indgår	nogle	af	omkostningerne	for	den	nye	kedel,	og	de	fondsmidler	til	
denne.	

	
Ad	3b:	
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Det er nu muligt at søge §18 midler. Disse gives til lokalt forankrede projekter, hvori der indgår 
frivilligt socialt arbejde, og gives af kommunen. Vi har to projekter på bedding, et brandkursus, 
og sejlads med plejehjemsbeboere. Sekretæren og kassereren ser på mulighederne. 
 
Kapstanen er nu på plads og næsten klar, dog skal damptilgangen sættes op, men røret er klar, og 
der mangler undersænkning af 3 skruer i messingpladen på toppen af spiltromlen. 
 
Kondensatorflangen skal fræses, og reparationen i bagbordside skal laves  med glasfiber. Vi må 
forvente en regning på dette. 
 
Stort tak til festudvalget for en fin sommertur til stampemøllen. Sundbusserne har til en lav pris 
inviteret Bjørnebanden, Fyrskibet, Hal 16 og Zar til en tur d. 30.9. Turen er døbt ”På tværs af 
havnen” er har til formål at ryste institutionerne sammen. 
 
Foreningen 40 år jubilæum fejres i Smedenes Hus d. 22.9. Der er sendt indbydelse ud til ca. 130 
medlemmer. 
 
PR udvalget har inviteret bestyrelsen til møde d. 28.9 til gensidig drøftelse af forskellige tiltag. 
 
D. 20.9 er der arrangeret en bustur til Gobal Boilers for at se hvor langt de er kommet med kedlen. 
25 kommer med fra Helsingør, 2 kommer fra Jylland. 

		
Ad	3c:	

Snedkerværkstedet meddeler, at de nye lanternekasser er på vej. 
 
Der vil blive fremstillet et skab efter batteriskabets skabelon til brandslukker og hjertestartet. 
Plaseringen bliver bag styrehuset. 
 
Maling af trapper er ved at blive forberedt. 
 
Lemmen ind til kedlens forkant, vil blive monteret i Gilleleje. Den er færdig, men den gamle 
kedel skal ud før den kan monteres. 
 
Malearbejdet skrider frem. Undersiden af brodækket er næsten færdig. Vi håber at kunne slibe og 
lakere skylighter på fordækket her i efteråret. Vedligeholdsplanen er blevet opdateret. 
 
Randplanken på brodækket ved trappen er angrebet af råd, vi får pris fra skibstømren på 
udbedring af det.  
 
Lemme i lønningens bagborside er klar, styrbordside laves i Gilleleje. 
 

Ad	4:	
D.	17.	august	var	vi	på	besøg	hos	Bdr.	Petersen	i	Gilleje	for	at	underskrive	kontrakten.	Der	vil	
blive	aftalt	et	ugentlig	møde	hvor	der	kan	koordineres,	således	at	vi	også	kan	arbejde	på	
skibet	uden	at	gå	i	vejen	for	dem	og	for	at	føre	tilsyn	med	arbejdet.	
	
Vi	har	nogle	spørgsmål	vedr.	slæbet	til	Gilleleje.	Hvordan	skal	det	foregå?	Skal	der	være	
besætning/personer	på	Bjørn?	Og	i	givet	fald	hvem?	Os	eller	slæbefirmaet?	Hvilke	tilladelse	
skal	vi	have?	Erik	Lindelof	vil	lige	kontakte	Søfartsstyrelsen.	Lanterner?	Hvem	kommer	med	
dem?	Kan	vi	evt.	nøjes	med	et	hvidt	lys	der	er	synligt	horisonten	rundt?	Hvad	siger	
forsikringen?	Hvis	vi	skal	have	personer	ombord	skal	vi	have	regningsmidler,	vi	har	lånt	en	
6	personers	flåde,	og	vi	har	en	håndholdt	VHF.	Brandpumpen	skal	være	ombord.	
	
Indfyringerne	er	afsendt	til	Aalborg.	
	
Jollerne	er	nu	i	remissen	sammen	med	Davider	og	plankedæk.	



3 
 

	
Vi	skal	formodentlig	trykprøve	alle	damprør,	idet	vi	hæver	trykket	fra	10	til	13	bar.	
	
Vi	at	et	udestående	punkt	vedr.	en	olieudskiller	på	kedelvandet.	Vandet	efter	kondensatoren	
er	olieholdigt,	det	skal	fjernes	før	det	pumpes	tilbage	i	kedlen.	
	

	
Ad	5:	

Der	var	forslag	om,	at	vi	hængte	en	postkasse	uden	på	remissen	(ved	siden	af	banens),	
således	at	post	til	os	på	Grønnegade	28	kunne	leveres	der.	Det	tager	Peter	Koefoed	sig	af.	

	
Ad	6:	

Næste	bestyrelsesmøde	bliver	d.	7.	oktober	kl.	13	i	remissen	
	 	
	
	
Referent	Søren	Overgaard 


