
Møde i P/R udvalget 15 marts 2022 

Tilstede: Lise, Peter, Jan, Henning, Jochen, Søren 

 

Referatudkast 16 marts; Søren Christensen 

 

Henning: 

 Henning sagde i dag til formand-Børge at P/R udvalget ikke véd noget konkret om hvornår det er 

aftalt allerede at der sejles og hvorhen. 

 Vi formoder at vi skal til Hundested lø. 16/7 – sø. 31/7 og til Vejle fr. 26/8 – sø. 4/9. 

 Der er allerede 8 bookinger, den første i slutningen af maj. 

 Der er en procedure på vej vedr. mentorer til nye aktive, så de ikke skal føle sig helt alene mellem 

alle de andre mænd med deres indforståede snakke…! 

 Donorer og ”Havnen på tværs” inviteres med på en takke-sejlads når skibet er i gang igen. 

 Sigurd skal have gang i skoleaktiviteterne igen. 

 Plakater til fx Hundested: de store er dyre, 200 kr/stk. vi vedtog at lave noget i A4 størrelse som kan 

sættes op på fx forretningers vinduer hvor vi får lov.   

Lise: 

 Uddelte sider der viser eksempler på tidligere bookinger og hvad de omfatter.  

 Der er en ny journalist på Frederiksborg Amtsavis som vist har interesse i gamle skibe.  

 P/R vedtog at Lise kontakter hende når vi har noget at vise frem! 

Peter: 

 Stig har lige haft en artikel i bladet ”Søfart” (som Stig viste os senere; meget flot!). Det er vigtigt, 

når vi nærmer os at sejle, at vi får noget i Facebook, fx grupperne ”Søfolk” og ”Små coastere”. 

 Hundested-besøget: Alt bliver som sidste gang vi var der (2019), dvs. el er gratis og aske 

transporterer havnen væk -”bare gør som I plejer”. Dog er parkeringsforhold skærpet; måske et par 

biler ude på molen, ellers dagspris 50 kr.  

Jan: 

 Ifølge hvad hørt fra Dialogdesigneren var det billigere at flytte booking fra one-com til andet firma 

der koster mindre. Vi foreslog Jan at invitere ham (Dialogdesigneren) til et møde med P/R gruppen.  

 Når mails besvares fra Bjørn skal der altså ikke stå ”med venlig hilsen OH-Consult” men ”med venlig 

hilsen S/S Bjørn Bestyrelsen”. Det får Jochen/Peter/Lise ordnet ved efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 Køber børnetatoveringer; regning til kasserer Sigurd. 

 Skitse til bil-mærkat ligger. Peter og Jan snakker om en god udformning af den.  

 Ældresagen: Vi vedtog at sige ”ja-tak” til deres tilbud om at blive et godt eksempel i en artikel de 

laver, nok først til efteråret. 

Tørnliste: 

 Henning viste et exel-ark med en så opdateret tørnliste som vi nu kan have. Flere har ikke svaret. 

Søren O. bliver ved bestyrelsesmødet efter frokost bedt om at udsende en rykker så alle får svaret 

hvorvidt de er med. 

 Henning siger at det er et stort job vi har taget på os – overtaget fra Stig 

Blå bog: 

 Udvalget vedtog at man får betalt udgiften til Blå Bog tilbage når man har deltaget som personale 

på tre sejladser.  

 Vi vedtog også at nye folk kan sejle med fire gange som passagerer (gratis) og få lov til at gå til 

hånde på dæk, i maskine, eller hvor det nu har interesse.  Derefter skal de så være professionelle 

og købe en blå bog; som de så får refunderet efter tredje sejlads. 



Booking-telefon: 

 Henning har en booking-telefon fra Ole H, som han dog ikke kan få til at virke. Henning vil lige prøve 

at få liv i den. Ellers skal den afskaffes så vi kun har booking via net-siden ”S/S Bjørn” 

Næste møde 29/3 kl. 10: 

 Bjørnetjenesten til generalforsamlingen skal ud 2 uger før, dvs. 12/4. Det skal vi forberede/lave 

færdigt ved dette møde. Bl.a. vil vi gerne have udtalelser fra de medlemmer vi véd stiller op – 

Tommy - Søren O. – Stig – Jan – flere(?).    


