Dansk Veteranskibsklub

S/S Bjørn

www.ss-bjoern.dk

Referat

af bestyrelsesmøde onsdag d. 24. november 2021 kl. 10:00.

Tilstede var bestyrelsesmedlemmer:
Børge Østergaard
Tommy Mejdahl
Jochen vom Brauche
Stig Andersen
Sigurd Als
Erik Lindelof
Søren Overgaard
Og supplanter:
Lise Rindel
Peter Koefoed
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2021
3. Konstituering af bestyrelse
4. Evt.
5. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

Ad 1:
Dagorden blev godkendt.
Ad 2:
Referat blev godkendt.
Ad 3:
Følgende fordeling til poster i bestyrelsen og forskellige arbejdsgrupper blev vedtaget. Det skal
her bemærkes, at vi gerne ser nogenlunde de samme personer indtil kedelprojektet er afsluttet. Det
skal også bemærkes, at næste GF (hvis coronaen tillader) bliver i april 2022, hvor der så kan ske
større ændringer. Det er også bestyrelsens hensigt, at nedsætte så mange udvalg, drevet af
medlemmerne, som muligt. Disse udvalg tænkes at referere til bestyrelsen.
Formand:
Børge Østergaard
Afholdelse af bestyrelsesmøder
Kommunikation udadtil
Pressemeddelelser
i samarbejde med Pr. gruppen
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Fondsansøgninger
Kommunen, Sponsorer
Næstformand:
Supplerer formanden

Tommy Mejdahl
i samarbejde med Formanden.

Kasserer:
Regnskab
Betaler regninger

Sigurd Als

Sekretær:
Søren Overgaard
Indkalde til møder
Referater
Udsende meddelelser til medlemmer mm.
Skipper:
Preben Bek/ Tommy Mejdahl
Søfartsstyrelsen sejlads
Sikkerhed skib og remissen
Instruktion af besætningen
Tørnelister
i samarbejde med Booking
Booking/Økonomigruppe:
budget
Fakturere sejladser
Forsikringer
Indkøb
Medlemskartotek
Salg af sejladser
Tørnelister

Ole Hiort
i samarbejde med Booking
i samarbejde med Vedligehold
i samarbejde med kasserer
i samarbejde med Skipper

Vedligehold af skib:
Søren Overgaard
Vedligeholdelseslister og arbejdslister
Indkøb
i samarbejde med Kasserer
Indkøb og læsning af kul til sejladser
Flytning af skib for opfyring
Vedligehold af maskine:
Erik Lindelof
Søfartsstyrelsen syn af skib
Vedligeholdelseslister og arbejdslister
Indkøb
i samarbejde med Kasserer
Vandbehandling.
Nye medlemmer:
Sigurd Als
Information til nye medlemmer
Fremvisning af skib og værksted
Kabys:
Indkøb til sejlads
Tørnelister

i samarbejde med Kasserer og Pr. udvalg

Jochen vom Brauche, Hovmester: Børge Østergaard
i samarbejde med Booking

Projekt kedel:
Stig
Styrer og koordinerer kedelprojektet
Pr. Udvalg:
Hjemmesiden/facebook
Salgsmateriale
Skilte på havnen mv.

Henning Bek
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Profiltøj

i samarbejde med Bestyrelsen

Festudvalg:
Skovture
Julefrokoster
Sommerfester
”Gule ærter”
Andre sociale tiltag

Nedsættes ad hoc for hvert event

Ad 4:
Som ønsket på GF sendes referatet pr. e-mail til alle foreningens medlemmer, og sættes i
bestyrelsens protokol.
Vores opsparing, de 200.000 kr. der er afsat til en økonomisk nødssituation, vil vi bede
økonomigruppen undersøge mulighederne for at investere, således at vi ikke skal betale negative
renter. Pengene skal kunne frigive på et par dage i givet fald.
Jochen, Erik og Tommy tager et møde med banen om sagen vedr. et bortvist medlem.
Vores lejekontrakt for remisen med banen er kun underskrevet af os, ikke banen. Vi vil spørge
banens advokat om deres underskrift.
Tømmes affaldskontaineren i gården? Det vil vi undersøge.
Ad 5:
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 11.1.22 kl. 13 i Remisen.

Referant Søren Overgaard
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