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Dansk Veteranskibsklub 

       S/S Bjørn 
 

 

 

www.ss-bjoern.dk  

 

 

Foreløbigt referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 13:00. 
 
Tilstede var bestyrelsesmedlemmer: 

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

 
Og supplanter: 

Lise Rindel 
 

 

Afbud: 

 Peter Koefoed, Jochen vom Brauche 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. november 2021 

3. Nyt fra bestyrelsen og arbejdsgrupper: 
a. Økonomi og fonde. 
b. Formanden orienterer 
c. PR udvalget, herunder booking og tørnelister 
d. Økonomiudvalg, herunder prisliste 
e. Kedel 

 
4. Evt. 
5. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. 

 
 

Ad 1: 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Ad 2: 

Referatet fra mødet d. 11.1 og 25.1 blev godkendt. 
 
Ad 3a: 
 

Regnskabet for 2021 indeholder bl.a. fondsbevillinger til kedlen, hvorfor beløbene synes store. Når vi har 
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afsluttet arbejdet medat ilægge den nye kedel, skal der laves et særskildt regnskab for denne aktivitet, som 

sendes til fondsgiverne. 

 

Vi må forvente, at en del poster på regnskabet vil være væsentlig større, når vi starter med at sejle igen. 

Bortset fra det må det siges at regnskabet ser fornuftigt id. 

 

Der er lavet budgetoverslag helt frem til 2025! Vi skal sejle ca. 500.000 kr. ind pr. år for at vedligeholde 

Bjørn. 

 
Ad 3b: 
 De vedtægterne, som vi vedtog på seneste generalforsamling er skrevet færdig. De sendes ud til alle. 

 Ligeledes sendes organisationsplanen til alle, den er under opdatering hos sekretæren. 

 

 Næste generalforsamling bliver tirsdag d. 26. april. 

 

 Broen tænker på hvem vi kan regne med som besætning i 2022 (det sætter antallet af sejladsdage). Den mail 

 til alle aktive vedr. hvor meget de kan sejle, som sekretæren har udarbejdet, sendes ud. 

 

 Vi skal snarest have sat datoerne for Hundested og evt. Vejle i sommer. 
 

 Vi vil bredt søge nye medlemmer. Der skal udarbejdes en skrivelse, vi kan sende til foreninger/fora som 

 kan tænkes at have medlemmer som også kunne have en interesse i Bjørn. Denne skrivelse sendes ud i  

 bestyrelsens navn. 

 

Ad 3c:  
 Økonomiudvalget har set på priserne for charter 2022. De stiger, da kulprisen er steget med 
ca.  25% (og hvorvidt stigningen begrænser sig til det for 2022, vides ikke). Udgangspunktet er 
en  startpris for første time på 9.500 kr., de følgende timer afregnes med 2.500 kr. pr. time. Den 
høje  startpris skyldes kulforbruget ved opfyring. 
 
 Også priserne på øl/vand/vin/te og kaffe er fastsat, men på samme niveau som førhen. 
 
Ad 3d: 

PR-udvalget arbejder med næste nr. af Bjørnetjenesten. Forøvrigt er referatet af seneste møde i 

udvalget lagt på vores hjemmeside.  

 

Ad 3e: 
 Kedlen er nu lagt i. Aftrækket til skorsten skal placeres, så kan vi sætte casingen på igen (så 
Bjørn  kommer til at ligne sig selv igen). Tidsplanen holder så nogenlunde, vi forventer hjemrejse 
midt i  april. 
 

Ad 4: 
 Prisforespørgelser på uniformer er sendt til 3 forskellige firmaer i Helsingør området 
 
Ad 5: 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 22.3.22 kl. 13 i Remisen. 
  
 
 
Referent Søren Overgaard 


