
Referat fra bestyrelsesmøde 14.06.2022

Til stede :     Jochen vom Braucke, Tommy Mejdahl, Stig Sune Andersen,
                     Erik Lindelof, Lise Rindel og Jan Petersen
Afbud:          Nis Peter Tækker, Sigurd Als og Peter Koefoed

Foreslået dagsorden:    1  Godkendelse af referatet fra møde 03.05.2022
                                     2  Godkendelse af dagsorden
                                     3  Kedelprojekt, økonomi og restbeløb til betaling
                                     4  Resterende arbejder på Bjørn
                                     5  Planlagte investeringer til beløb over kr 5.000
                                     6  Bookinger og mandskab
                                     7  Mini-askespredning
                                     8  Nyt af udvalgene
                                     9  Takkebrev til sponsorerne  
                                    10  Diverse   

1:   Referatet fra mødet 03.05.2022 blev godkendt

2:   Dagsordenen blev vedtaget

3:   Stig gennemgik proforma-faktura modtaget fra Brdr. Petersen – et par medtagne 
beløb (kr 9.640 og kr 4.875) bør deles 50/50

Før det, er nuværende gæld kr 117.360 til værftet

4:   Der var syn fredag 10.06.2022 hvor bl.a. redningskranen blev prøvet med 900 kg.
Den blev sidst testet i 2012 og godkendt for 10 år. Kranen skal nu testes igen og Stig 
ønsker en forstærkning af t-profilet, der understøtter kran-trekanten

Dækket skal males – der skal bruges 4 mand (Jochen og Knud W har meldt sig, så der 
mangler 2 mand)

Manden i kommunen, der tager sig af, hvor vi opbevarer vores kul (og adgangen til og 
fra det) hedder Thomas Rievers oplyste Stig



(telefon 25 31 24 43 eller 31 51 68 78 – mail thori@helsingor.dk)

Hvem står egentlig for bestilling af kul nu? Stig ville tale med Sigurd om det

5:   Maskinfolkene ønsker at købe nye boremaskiner og slibeudstyr   

Tommy har købt nye kasketter og tager sig af nye uniformer og striber mv.

Vi må nok få købt en ny GPS – ca kr 6.000

Vi har ingen anelse om, hvor stor regningen fra Søfartsstyrelsen bliver

Lise bad om underskudsdækning til f.eks sommerudflugt - tidligere var det op til kr 50 
pr person, med det rækker ikke langt som priserne stiger nu på alting. Økonomiudvalget
må se på dette hurtigst muligt

6:   Der er styr på booking, sejladser og mandskab iflg. Jochen

7:   Askespredningen som vi måtte aflyse 12.06.2022 tog Bette Bjørn sig af og de 
hyggede efterfølgende ombord på Bjørn. Økonomiudvalget ser på, om det er en idé 
med mini-askespredninger fremover fra Bette Bjørn

Nogen, der havde forespurgt på prisen for en askespredning havde nemlig udtalt at det
var alt for dyrt!! (et gravsted koster mindst kr 6.000 årligt til sammenligning)

8:   Jochen oplyste, at han havde talt med presse, bedemænd, giftefoged, fotograf m.fl.

9:   Stig og Jochen laver takkebrev til alle sponsorerne, som skal inviteres ud at sejle 
med os en fredag eftermiddag til efteråret

10:  Jochen er blevet kontaktet af en maskinmester fra Vordingborg som har dampcerti-
fikat, men skal sørge for motorpasse-rcertifikat. Lise foreslog, han kom med en uge i 
Hundested, hvor han jo kan bo ombord – det skriver Jochen til ham om

Tommy har talt med en mulig ny skipper som har sejltid men mangler et par certifikater

Malene Sæby fra Museet for Søfart vil give os 10 årskort til meget aktive bjørne. Det
tager Jochen sig af og mødes med hende

Næste møde aftalt til tirsdag den 9. august kl 13.00 i remisen
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