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Indlæg til valg af bestyrelse for Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn. 

 

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 

værkstedet 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 én der skal bestemme det hele? 

Hvorfor går det skidt 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 skal 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 to meget vigtige opgaver for foreningen, bestyrelsesopgaver og projektopgaver. 

 

Projektopgaver, i denne sammenhæng vores udskiftning af kedlen på skibet, behøver ikke nødvendigvis at 

være sammenfaldende med de personer, der kan sidde i bestyrelsen. 

Det er meget vigtigt, at de personer der kører kedelprojektet fortsætter ind til afslutningen, men det bør 

overvejes, om det vil være tjenligt for foreningen, hvis nogle træder ud af bestyrelsen, og giver plads for 

nye kræfter. 



Projektet kan med de samme personer og med de samme beføjelser som nu, fortsætte under bestyrelsen 

med informationer til denne. 

 

Bestyrelsesarbejdet er driften af vores forening og ansigtet udadtil. 

Vi skal være synlige overfor kommunen, samarbejdspartnere, kommende kunder der vil sejle med Bjørn, og 

en lang række mere. 

Lad nye kræfter komme til, det kan måske være med til at bedre stemningen blandt medlemmer, og derved 

undgå al den snak i krogene. 

Og vigtigst af alt, at bestyrelsen får overskud til at beskæftige sig med andet end kedelprojektet, for det er 

der en projektgruppe, der tager sig af. 

 

Og som rosinen i pølseenden må vi aldrig glemme den sociale del af Bjørn. Vi skal pleje og passe det 

hyggelige samvær på kryds og tværs, for det er det, der er en væsentlig årsag til, at vi har en forening. 

 Uden det er det jo blot en virksomhed og ikke en forening for nørder, der kan li `at renovere og sejle med 

et veteranskib.  

 

Flemming Jørgensen 

Medlem nr. 129 


