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Dansk Veteranskibsklub 

 S/S ”Bjørn” 

Referat fra den 20. ordinære generalforsamling.  

Den 16. november 2021 kl. 18.30 

i ”Smedenes hus”, Strandgade 46-48, 3000 Helsingør.   

Dagsorden ifølge vedtægterne, §9: 

 1. Valg af dirigent og referent. 

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse efter det har været fremlagt til eftersyn på 
foreningens værksted senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 4. Forslag til budget og kontingentsatser til godkendelse. 

 5. Indkomne forslag. 

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til §7. 

 7. Valg af suppleant(er) i henhold til §7. 

 8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

 9. Eventuelt. 

 På valg til bestyrelsen er: 

 Børge Østergaard 

 Sigurd Als 

 Ole Hiort 

 Erik Lindelof 

 Alle modtager genvalg.  

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Børge Østergaard bød de fremmødte medlemmer velkommen til denne 20. generalforsamling. 

Børge foreslog dernæst Trygve Nielsen til dirigent. Trygve Nielsen blev valgt til dirigent. 



2 
 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og at generalforsamlingen 
var lovlig. 

Dernæst bad dirigenten om forslag til referent og foreslog selv Peter Sørensen. Peter Sørensen 
blev valgt til referent. 

Dirigenten bad om forslag til 2 stemmetællere. Søren Hansen og Kirsten Pontoppidan blev valgt. 

Der var fremmødt 41 medlemmer og 3 med fuldmagt. 

Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 

Beretning v/ formand Børge Østergaard: 

Beretning juni – november 2021 

Det er ikke mange måneder siden, at vi havde vores sidste generalforsamling, alt det kan vi give 
coronaen skylden for. 

Vi har mistet en af vores gode kollegaer, Poul Erik Nymann. Skal vi rejse os og mindes Poul Erik. 

Æret være Poul Erik’s minde. 

Så er alle formalia på plads med hensyn til den nye kedel til BJØRN. Kontrakten med Global Boilers, 
på udførelse og levering af den nye kedel er underskrevet og den samlede pris er på kr. 
1.340.680,-. Kontrakten er underskrevet i Ålborg den 27. Maj. 

Produktionen af den nye kedel er på nuværende tidspunkt i fuld gang i Ålborg. Trykprøvningen af 
kedlen, som skulle havde været i går mandag den 15. november, er blevet udsat til næste mandag. 
Der er på nuværende ingen ændring på den endelige tidsplan. 

Den 20. september var et hold fra Bjørnebanden i Ålborg for at se på fremstillingen af kedelen. Det 
forventes at den nye kedel kan leveres i Gilleleje i slutningen af november. 

Kontrakten med Brdr. Petersens Maskinfabrik i Gilleleje, på udtagning af den gamle kedel og 
montering af den nye, blev underskrevet den 17. August. Den samlede pris på det er            kr. 
676.750,-.  

Tirsdag den 19. oktober blev BJØRN trukket til Gilleleje af firmaet Kystsikring og turen gik fint. 
BJØRN ligger nu i Gilleleje, hvor den vil opholde sig frem til engang i marts måned, hvor vi håber på 
at vi kan sejle BJØRN hjem til Helsingør for egen kraft og at vi kan få gjort skibet klar, så vi kan 
begynde at sejle med gæster fra omkring 1. maj 2022. 

Vi vil forsøge at lave aftale med Hundested havn om at komme derop i ca. 14 dage, hvor vi vil sejle 
timeture, som vi tidligere har gjort, for at få lidt indtægt. Derudover har vi en halv aftale med Vejle 
om at komme der til deres festuge, i august måned 2022. 

Der har på skibet og i værkstedet været udført forskellige arbejder: 
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Kapstanden der har været afmonteret for en større renovering, er blevet monteret igen. 
Kondensatoren har der i længere tid været arbejdet med at udbedre revnedannelser, det er ikke 
lykkedes at få dem klaret endnu. 

Der er gjort forberedelser til udskiftning af kedlen, det er afmontering af dele af overdækningen 
over agterdækket, hjemtagning af arbejdsjollerne samt afmontering af jollestativerne og 
redningsflåderne. 

På træværkstedet er der lavet 2 nye lanternekasser og et skab til brandslukkere og hjertestarter er 
undervejs. Derudover er garnering til trapperum til beboelse for, under forberedelse. 

Af de mere sociale tiltag er der årets sommertur der var den 23. August, hvor vi mødtes hos Søren 
(sild) og gik derfra til Hammermøllen i Hellebæk. Vi fik set afprøvningsstedet for forlader geværer, 
for omkring 200 år siden. På selve Hammermøllen blev vi beværtet med en god frokost. Et fint 
arrangement af festudvalget. 

Den 22. september var der i anledning af 40-års dagen for overtagelse af BJØRN planlagt en 
sammenkomst, der var dog ikke nok tilslutning, så arrangementet blev aflyst. 

Den 30. september var der arrangeret “på tværs af havnen”, det vil sige et arrangement for 
frivillige fra BJØRN, HAL 16 og Fyrskibet. Arrangementer gik ud på en 3 – 4 timers sejltur med 
Sundbussen samt en frokost ombord, for at ryste frivilligheden på tværs af havnen sammen. Men 
Sundbusser kan også gå i stykker, så selve sejladsen blev aflyst. Det blev alligevel en hyggelig 
eftermiddag på Sundbussen. 

Den 22. oktober var der arrangeret fælles tur til Espergærde revyen 2021. Fra Bjørnebanden var 
der i alt 19 personer med, det blev en festlig aften. 

Jeg vil slutte med at takke hele Bjørnebanden for et stort og et godt stykke arbejde der er udført 
på udskiftning af kedlen og andre renoveringsarbejder på skibet og i værkstedet. 

Også en tak til udvalgene og bestyrelsen, for det store stykke arbejde der er udført. 

Jeg ønsker alle fra Bjørnebanden, et godt efterår samt en god jul, når vi kommer dertil. 

Børge Østergaard 

Formand 

Herefter bad dirigenten om kommentarer til beretningen. 

Jan Petersen spurgte om samarbejde med og indflytning i hal 16, Kulturværftet. 

Ole Hiort svarede, at vi skal have møde med Thomas Riebers herom den 23/11 2021. 

Flemming Jørgensen spurgte til en forsikring for bestyrelsesmedlemmer. 

Ole Hiort svarede, at JA, hvis vi vil gå med både seler og livrem. Prisen for præmien er 5.000,- pr, 
år. Og vi har spurgt en advokat, der sagde, at en forsikringsmægler herom ikke er nødvendig. 
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Ole Hiort tilføjede, at vi har en forsikringsdækning på 0,5 mill. Kr., der dækker skader i værksted og 
under sejlads. 

Bent Holbech sagde, at han sammen med Ole Rigger havde besøgt værkstedet i Remisen efter 
oprydning. Bent havde konstateret, at flere af de gamle ting var forsvundet, f. eks tapper og 
nittede askespande. Han kunne heller ikke finde de gamle varmeapparater. Hvor er de gamle 
klenodier ?. Han synes, vi også skal være opmærksomme på at bevare andre væsentlige gamle 
ting, end lige det, der hører til Bjørn. 

Søren Hansen sagde, at tapper og nitter er smidt ud. 

Formand Børge Østergaard svarede, at det var nødvendigt, at der blev ryddet op i materielgården. 
Men, at de gamle kondensatorrør er sikret. 

Peter Sørensen efterlyste den gamle kedelmappe med dokumenter, der havde stået i skabet i 
maskinrummet. 

Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt med applaus. 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse efter det har været fremlagt til eftersyn 
på foreningens værksted senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Ole Hiort gennemgik regnskab og budget for 10 måneder 2021. 

Flemming Jørgensen spurgte til regnskabet for 2021. Det normale er, at regnskabet dækker hele 
året. Ole Hiort svarede, at dette er en orientering for regnskab og budget 10 måneder 2021. 

 Han tilføjede, at regnskab og budget for 2020 blev godkendt på sidste generalforsamling nr. 19. 

Lise Rindel spurgte til husleje for Remisen. Ole Hiort svarede, at vi har en huslejekontrakt med 
Lokalbanen om Remisen, men aldrig er blevet afkrævet husleje. Et medlem foreslog at betale 
huslejen uden opfordring, for ikke at risikere at bringe lejemålet i fare. 

Ad 4. Forslag til budget og kontingentsatser til godkendelse. 

Budget og kontingent blev vedtaget på sidste generalforsamling nr. 19, og stadig gælder. 

Bestyrelsen foreslog dengang uændret kontingentsats 300,00 kr. 

Ad 5. Indkomne forslag. 

Der var indkommet 9 ændringsforslag fra bestyrelsen til nye vedtægter samt 1 forslag fra Stephan 
Olesen. 

En arbejdsgruppe bestående af Flemming Jørgensen og Lise Rindel havde siden sidste 
generalforsamling nr. 19 udarbejdet forslagene til vedtægtsændringerne. 

Dirigenten valgte, at generalforsamlingen først behandlede Stephan Olesen´s forslag. 
 

Forslag fra stephan Olesen: 
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Fra: Stephan Olesen <stol7000@gmail.com> 
Sendt: Monday, November 1, 2021 9:42:14 AM 
Til: formand@ss-bjoern.dk <formand@ss-bjoern.dk> 
Emne: Forslag til behandling på Generalforsamling 2021 

Forslag til behandling på Generalforsamling 2021 i Dansk Veteranskibsklub s/s 
Bjørn. 
 

Medlem nr. 205 Stephan Olesen ønsker behandlet følgende forslag. 
1. Jeg ønsker bestyrelsen pålagt, at fjerne den bortvisning fra Remissen, som udlejeren 
Lokalbanen a/s har pålagt medlem nummer 205.Stephan Olesen, uagtet at der ikke er 
hjemmel herfor i gældende vedtægter. 
 

 

2. Såfremt bestyrelsen ikke bliver pålagt, at ændre på den vedtægtsstridige bortvisning af 
Stephan Olesenfra remissen, som udlejeren Lokalbanen a/s,har udstedt, så mener jeg at 
der skal laves en tilføjelse i §4 i vedtægterne. 
 

Nuværende §4 
Medlemmer Enhver med interesse for foreningens formål kan søge om medlemskab. 
Bestyrelsen behandler en ansøgning om medlemskab . En ansøgning kan afslås, hvis 
særlige grunde taler derfor. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis særlige grunde 
gør det nødvendigt. Det pågældende medlem kan forlange eksklusionen forelagt på den 
førstkommende ordinære generalforsamling. Der findes følgende kategorier for 
medlemskab: 1. Ordinære medlemmer 2. Livsvarige medlemmer 3. Æresmedlemmer 
Udmeldelse skal ske skriftligt, herunder med E-mail. Betalt kontingent refunderes ikke. 
 

Ændres til 
§4 Medlemmer Enhver med interesse for foreningens formål kan søge om medlemskab. 
Bestyrelsen behandler en ansøgning om medlemskab . En ansøgning kan afslås, hvis 
særlige grunde taler derfor. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis særlige grunde 
gør det nødvendigt. Desuden kan udlejeren af Remissen,Lokalbanen a/s,til enhver tid 
bortvise,et aktivt medlem af s/s.Bjørn,fra Remissen. Det pågældende medlem kan forlange 
eksklusionen / bortvisningen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. 
Der findes følgende kategorier for medlemskab: 1. Ordinære medlemmer 2. Livsvarige 
medlemmer 3. Æresmedlemmer.4.Bortviste medlemmer Udmeldelse skal ske skriftligt, 
herunder med E-mail. Betalt kontingent refunderes ikke. 
 

Jeg ønsker desuden fremsendt kopi af revideret regnskab til gennemsyn,da jeg jo er 
bortvist fra Remissen og således ikke har mulighed for gennemsyn,af det fremlagte 
regnskab. 
 

Med venlig hilsen 
medlem 205 
Så blev der en længerevarende debat om Stephan’s forslag. 
 
Stephan indledte med at argumentere for sit forslag, der i det væsentligste handlede om, 
at bestyrelsen havde udelukket ham fra at møde og komme i værkstedet i Remisen:  
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”Stephan ønskede naturligvis, at han igen kunne komme til møde i lokalet i remisen.” 
 
Formanden Børge Østergaard forklarede, hvorfor man ikke har protesteret kraftigere mod 
S. O.’s bortvisning. Det var, at vi vedvarende havde et godt forhold til vor udlejer 
Lokalbanen. 
Stephan sagde, at jeg ikke har overfaldet nogen person, som Lokalbanen siger. 
Børge svarede, at vi ikke vil miste lejemålet i remisen. 
 
Bent Holbech sagde, at dette er en farlig situation. Vi må – især med lokoførere – se at få 
løst problemet diplomatisk. 
 
Jan Petersen sagde, at denne bortvisning nu har varet i 1 år. 
 
Stig sagde, at det er væsentligt, at vi bevarer værkstedet i Remisen. Svær situation. 
 
Sigurd Als sagde, at vi simpelt hen risikerer en opsigelse af lejemålet fra Lokalbanen. 
 
Stephan Olesen ønsker, at bestyrelsen vil forsøge/arbejde på, at få fjernet passus om 
denne bortvisning. 
 
Dirigenten foreslog generalforsamlingen, at der blev formuleret et ændringsforslag til 
Stephan Olesens forslag. En skrivegruppe bestående af formanden, dirigenten og 
Stephan Olesen holdt et kort møde om formuleringen af det skriftlige forslag. Dernæst en 
kort pause. Herefter fremkom der ændringsforslag. 
”Det pålægges bestyrelsen at arbejde for, at den bortvisning fra Remissen, som udlejeren 
Lokalbanen A/S har pålagt medlem nummer 205 Stephan Olesen, ophæves”. 
 
Stephan Olesen trak sit forslag til vedtægterne. 
 
Dette skriftlige ændringsforslag fra skrivegruppen blev vedtaget. 1 undlod at stemme. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DER VAR UDSENDT UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER.  

Sammen med forslag til de nye vedtægter var foreningens samlede gamle vedtægter 

udsendt til medlemmerne. 
 

 

OVERSIGT: 

Alle steder er der rettet, så der står S/S BJØRN. 

 

§ 1  Ingen ændringer. 

 

§ 2 Forslaget refereres nedenfor. 

 

§ 3  Ingen ændringer. 

 

§ 4 Lille ændring: Udmeldelse skal ske skriftligt enten ved e-mail eller brev. 
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§ 5 Forslaget refereres nedenfor. 

 

§ 6 Forslaget refereres nedenfor. 

 

§ 7 Forslaget refereres nedenfor. 

 

§ 8 Forslaget refereres nedenfor. 

 

§ 9 Forslaget refereres nedenfor – mere tydelig opdeling af de enkelte punkter. 

 

§ 9a kaldes for § 10 – Forslaget refereres nedenfor. 

 

§10 kaldes for § 11 - Forslaget refereres nedenfor. 

 

§11  kaldes for § 12 – Forslaget refereres nedenfor. 

 

 

Alle de indkomne forslag var udsendt af bestyrelsen skriftligt og rettidigt til medlemmerne. 

Forslagene gengives nedenfor, ændringer i forhold til gældende vedtægt er forsøgt fremhævet med 

rødt:  

 
UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 2  FORMÅL 

 

Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål er bevarelse af og sejlads med 

S/S BJØRN samt vedligeholdelse af interesse for og viden om gammelt skibshåndværk. 

 

Formålet søges blandt andet fremmet ved etablering og drift af værksted, undervisning, afholdelse 

af møder, ekskursioner, socialt samvær samt udarbejdelse af tryksager og anden udadvendt 

virksomhed. 

 

Foreningen samarbejder med andre foreninger, selskaber og lignende med beslægtede 

formål. 

 
UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 5  REGNSKAB 

 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget, opstillet i skemaform med tre kolonner 

(faktisk år – budget faktisk år – budget kommende år) med diverse poster, som er retvisende for 

foreningens økonomi. 

 

Foreningens indtægter og udgifter må kun bruges til at fremme foreningens formål. 
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Foreningens regnskab skal revideres enten af to revisorer valgt blandt foreningens 

medlemmer, eller af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges på den ordinære 

generalforsamling. 

 

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 6  KONTINGENT 

 

Kontingentsatser vedtages af generalforsamlingen. Livsvarige medlemmer betaler 

kontingent én gang for alle. 

 

Æresmedlemmer er kontingentfri. 

 

Opkrævning af kontingent sker ved e-mail til de medlemmer, der har tilmeldt en e-mailadresse. Det 

er medlemmets eget ansvar at melde eventuelle ændringer til for-eningen. Øvrige medlemmer 

modtager kontingentopkrævninger i brevform. 

 

Indbetaling af kontingent sker til en af foreningen anvist bankkonto. 

 

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

§ 7 BESTYRELSE 

Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad 
gangen, således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer 
vælges i ulige år. 

Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. 

Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand og næstformand i sin midte. 

Bestyrelsen kan udpege andre til at varetage forskellige hverv indenfor foreningen. 

Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder indenfor foreningens formål, 
idet optagelse af lån - erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af skib, samt flytning af base 
kræver generalforsamlingens godkendelse. 

Det er ønskværdigt, at bestyrelsen består af medlemmer fra broen, maskinen, dækket og 
kabyssen.  

Bestyrelsen kan ved enkelt indkøb maksimalt disponere over 7% af foreningens budgetterede 
udgifter i alt. 

Der indkaldes til bestyrelsesmøder ved e-mail eller brev senest to uger før mødet med angivelse af 
dagsorden for mødet. 
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Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 
udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fem bestyrelsesmedlemmer er til 
stede. 

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. 

Bestyrelsen udarbejder referater for bestyrelsesmøderne, og de udsendes til alle medlemmer ved 
e-mail senest to uger efter mødernes afholdelse. Endvidere lægges referaterne på foreningens 
hjemmeside under ”kun for medlemmer. 

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 8  TEGNING 

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden (i hans forfald af næstformanden) og 

yderligere et bestyrelsesmedlem. 

Ved optagelse af lån - erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af skib – samt flytning af base 

henvises til §7. 

 

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 9  ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter skriftlig indkaldelse med 

mindst fire ugers varsel, med angivelse af tid og mødested samt dagsorden bilagt revideret regnskab 

og budget. Indkaldelsen sker ved e-mail. Medlemmer der ikke har e-mail modtager indkaldelsen i 

brev. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

 

1 Valg af dirigent 

2 Valg af referent 

3 Formandens beretning 

4 Godkendelse af det reviderede regnskab 

5 Indkomne forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer 

6 Kontingentsatser til godkendelse 

7 Godkendelse af budgetforslaget  

8 Valg af medlemmer til bestyrelsen  

9 Valg af to suppleanter  

10 Valg af to interne revisorer eller en ekstern statsautoriset/registreret 

 revisor for et år ad gangen  

11 Valg af revisorsuppleant 

12 Eventuelt. 

 

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 

otte dage efter indkaldelsen er udsendt.  
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Bestyrelsen fremsender samtlige indkomne forslag til medlemmerne senest to uger før 

generalforsamlingen. 

 

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 10  GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER 

 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 

Ved vedtægtsændringer kræves at mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er 

repræsenteret og at vedtægtsændringerne vedtages med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer.  

 

Ved beslutninger om optagelse af lån – erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af skib – samt 

flytning af base kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er 

repræsenteret og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

vedtægtsændringerne/beslutningerne, indkaldes til en ny generalfor-samling, der skal afholdes 

inden seks uger. På denne generalforsamling kan vedtægtsændringerne/beslutningerne endeligt 

vedtages, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance og som har været medlem af foreningen 

i mindst én måned. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet  

stemmeberettiget medlem fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen. Dog kan ingen 

medlemmer modtage mere end én fuldmagt.  

 

UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER 

 

§ 11  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til en ordinær 

generalforsamling med angivelse af dagsorden. 

 

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling kan besluttes af bestyrelsen såvel som efter ønske 

fra mindst 20 medlemmer.   

 

Bestyrelsen er pligtig til at lade en sådan ekstraordinær generalforsamling afholde senest seks uger 

efter at begæringen er indgivet skriftligt, dog således at månederne 

juni, juli, august og december ikke medregnes. 

 

Beslutninger træffes ved flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
§ 12  OPLØSNING AF FORENINGEN 

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller hvis 

mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det og kan kun vedtages efter de  
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samme regler som gælder for optagelse af lån - erhvervelse, afhændelse eller  pant-

sætning af skib - samt flytning af base i henhold til §7. 

 

Generalforsamlingen afgør til hvilke(n) almennyttige institutioner, foreninger, 

museer eller lignende, foreningens aktiver tilfalder. 
 

 
 
Dernæst behandlede Generalforsamlingen bestyrelsens ændringsforslag til 
vedtægtsændringer. 
 
Der var ”indlæg til nye vedtægter for Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn” 
Af Flemming Jørgensen. 
 
Flemming sagde: 
”Inden vi går i gang med vedtægterne, vil jeg gerne sige et par ord. 
Lise og jeg har af generalforsamlingen den 14. juni i år fået den opgave at lave et udkast til 
nye vedtægter. 
Grundlaget har været de forslag, der blev afleveret til generalforsamling. 
Forslagene er sammen med de nugældende vedtægter blevet til det oplæg vi fremlægger 
til vedtagelse i dag. 
Det har været en vanskelig proces og en udfordring at lave et udkast til nye vedtægter. 
De skal indeholde de indleverede forslag, de nuværende vedtægter og en klar mundret 
tekst. 
De nye vedtægter skal fremover danne grundlag for foreningens virke, sådan som 
medlemmerne ønsker det. 

Vi håber, at det er lykkedes til gavn for os alle i Bjørn. 
 
 

Inden debatten om hvert forslag, så forklarede Flemming Jørgensen begrundelsen. 

Efter Flemming Jørgensens gennemgang blev forslagene grundigt debatteret. 
Formand Børge Østergaard sagde indledningsvist, at skibsbevaringsfonden har pant i SS-
Bjørn i dag – nogle panter. 
 
 
På baggrund af denne debat fremkom forslagsstillerne med følgende ændringer i den 
udsendte tekst: 
 

 
I paragraf orden: 
§ 7. Tekstændring: ”Bestyrelsen kan ved enkelt indkøb maksimalt disponere over 7 % af 
foreningens budgetterede udgifter i alt”. ”Denne formulering udgår af § 7. 
§ 8 : Der tilføjes i teksten: ”Foreningens formand er korresponderende reder”. 
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§9 : ”Pkt.’erne 6 og 7 ombyttes”. 
 
§11 : ”Tekstændring i sidste linje: ”Ved simpelt flertal”. 
 
 
Med disse ændringer i teksten blev forslagene til vedtægtsændringer vedtaget med 
akklamation, idet ingen stemte imod. 
 
Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til §7. 

Inden valget bad Flemming Jørgensen om ordet. 
Flemming sagde: 
 

”Vi trænger til fornyelse i bestyrelsen. Hvorfor siger jeg nu det. Hvilket belæg har jeg for det. Hvad 
er konsekvensen af det ?. Gør bestyrelsen ikke sit arbejde godt nok. Taber vi kedelprojektet på 
gulvet ?. 

Jeg har under Corona-pandemien været fraværende fra opgaver på Bjørn. Når jeg har været rundt 
om værksteder for at få en snak, og spurgt til hvordan det går, er de gennemgående svar: 

”Nu er bestyrelsen oppe at toppes igen. Hvorfor er der en der skal bestemme det hele ?. Hvorfor 
går det skidt med mellem bestyrelsen og PR-udvalget. Hvorfor fordeler man ikke opgaver på flere 
personer ?. 

Alt dette fnidder og sladder, om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke, men at det bliver sagt er med til 
at skade vores forening og det arbejde, der lægges i bestyrelsen til gavn for os medlemmer. 

Der er gode kræfter og megen kompetence i bestyrelsen, men for meget ego er ikke fremmende 
for bestyrelsens arbejde. 

Der er meget vigtige opgaver for foreningen, bestyrelsesopgaver og projektgaver. 

Projektopgaver, i denne sammenhæng vores udskiftning af kedlen på skibet, behøver ikke 
nødvendigvis at være sammenfaldende med de personer, der sidder i bestyrelsen. Det er meget 
vigtigt, at de personer, der kører kedelprojektet fortsætter indtil afslutningen, men det overvejes, 
om det vil være tjenesteligt for foreningen, hvis nogle træder ud af bestyrelsen og giver plads for 
nye kræfter.  

Herefter var der flere kommentarer inden bestyrelsesvalget. 

Søren Christensen sagde, at det vigtigste lige nu er at få Bjørn ud at sejle igen. 

Stephan Olesen sagde, at bestyrelsesopgaverne skal fordeles. 

Jochen V. Brauche sagde, at vi skal tale til hinanden og ikke om hinanden. 

Carsten sagde, at det vigtigste er at bevare og vedligeholde skibet og at få det ud at sejle. 

Med disse kommentarer blev der afholdt valg til bestyrelsen: 
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Efter skriftlig afstemning blev følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Sigurd Als 34 stemmer (1) 
Erik Lindeloff 27 stemmer (2) 
Jochen v. Brauche 25 stemmer (3) 
Børge Østergaard 22 stemmer (4) 
Ole Hiort 21 stemmer (5). 
Peter Kofoed 20 stemmer (6) 
 
Hermed er de 4 bestyrelsesmedlemmer med flest stemmer valgt. 
 
Ad 7. Valg af suppleant(er) i henhold til §7. 

Efter skriftlig afstemning blev følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Peter Koefoed 36 stemmer (1) 
Lise Rindel 27 stemmer (2) 
Ole Hiort 19 stemmer (3) 
 
Hermed er de 2 suppleanter med flest stemmer valgt; Peter Koefoed er førstesuppleant. 
 
8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 

Søren Hansen og Kirsten Pontoppidan blev foreslået. Begge blev valgt. 

Ad 9. Eventuelt. 

Kirsten Pontoppidan afleverede et klenodie til bestyrelsen v/ Erik Lindeloff: ”Det var den 
oprindelige gamle redningskrans, som har tilhørt SS-Bjørn”.  

Erik kvitterede: Tusinde tak for den Kirsten. Et godt dejligt minde. 

 

Der var ikke flere indlæg til eventuelt. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen kvitterede med applaus. 

 
Underskrifter: 

 
DATO: 

 
 
 
Dirigent: Trygve Nielsen  Referent: Peter Sørensen 
Se bemærkning nedenfor: 
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Bemærkning fra dirigenten til § 10 om nye vedtægter: 

”Dirigenten er ved gennemgang af generalforsamlingsreferatet blevet opmærksom på en klar fejl i 
formuleringen af den nye § 10 i vedtægterne ”. 

I 3. afsnit bør forskellen til de almindelige beslutninger i første afsnit fremgå. Teksten i 3. afsnit bør 
være: ”Ved særlige beslutninger; det vil sige beslutninger om optagelse af lån … osv.” 

I 4, afsnit bør ordet beslutninger rettes til ”særlige beslutninger”. 

Dette synes jeg man bør rette; rettelsen afspejler diskussionen på generalforsamlingen. Der er tale 
om rettelse af en klar fejl. Derfor finder jeg, at hvis forslagsstillerne er enig heri, kan rettelsen ske 
uden at bringe spørgsmålet op som vedtægtsændring. Dette forudsætter at ingen medlemmer – 
senest på næste generalforsamling – protesterer imod rettelsen.  

Dirigenten henstiller i øvrigt, at der sker en samlet renskrivning af de nu gældende vedtægter, der 
forsynes med påtegningen: ”Således som vedtaget på generalforsamlingen d. 16. november 
2021”. 

TN 


