
Referat fra bestyrelsesmøde 16.08.2022 
Tilstede:  Jochen vom Braucke, Tommy Mejdahl, Stig Sune Andersen, Erik Lindelof, 
 Sigurd Als, Nis-Peter Tækker, Lise Rindel, Jan Petersen, Peter Koefoed 
 
 
Foreslået dagsorden i mail fra 26.7.22: 
 

1 godkendelse af dagsorden 
2 godkendelse af referatet fra mødet 9.8.2022 
3 resultatet af sejladserne i Hundested 
4 foreningens økonomiske situation 
5 indkøbsstop 
6 sletning/minimering af medlemsrabatter 
7 billetpris for bjørne som sejler med men ikke er på tørnelisten 
8 forplejning ombord 
9 oprydning remisen 
10 nyt fra arbejdsgrupperne 
11 næste bestyrelsesmøde 
12 eventuelt 

 
1.. Dagsordenen blev godkendt (flere ting var behandlet på tidligere møder 

og mødet 9.8.22) 
 
2.. Referatet fra mødet 9.8.22 blev godkendt 
 
3.. Hundested har ikke været godt for økonomien på grund af ringe  antal 

passagerer den første uge, kulprisen og 2 dage, hvor vi ikke kunne sejle 
på grund af vejret. Så var der hoveddampventilen, der satte sig fast og 
igen 2 dage uden at kunne sejle. Den sidste lørdag og turen hjem havde 
mange gæster med 
  

4.. Sigurd gennemgik den omdelte balance for perioden 1.1 – 31.7.22 punkt 
for punkt. Sidste rate fra A P Møller Fonden kr 158.400,oo var netop mod- 

 taget og der kommer afgiftsrefusion omkring den 20.8 på ca kr 54.000,oo 
og der skulle også gerne komme penge fra Skibsbevaringsfonden 

 
 Vi har modtaget en ekstraregning på kr 15.370,oo for forstærkning af 

redningskranen incl. ny wire og med en certificeret prøve med rapport til 
Søfartsstyrelsen 



 
 Problemerne med forvarmeren må man kunne gøre Global Boilers 

ansvarlig for, de har jo leveret en forvarmer, der brændte sammen. 
Stig og Jochen tager sig af det 
  

 Derefter gennemgik Sigurd det omdelte reviderede budget for 2022 
 som desværre viser et forventet underskud på ca. 240.000 
 

Den tegnede søforsikring var for 60 dage – Jochen søger refusion. Vi har 
 en kaskoforsikring som bør afmeldes. Jochen gennemgår alle vores forsik- 
 ringer med Preben 
 
 Vi opsiger internettet i remisen, da det koster ca kr 300 pr. md.  
 
 Den nye kedel reagerer hurtigere under indfyring og bruger noget mindre 

kul. Der er ca. 7½ tons kul tilbage ombord – nok til askespredningen sidst 
på måneden og de 2 sejladser 4.9, som vi nu gennemfører   

 
 Lise havde annulleret sin booking af 20.8 (til halv pris) for at hjælpe på 

den trængte situation, men ærgerligt, for der var folk med fra Hal 16, 
Fyrskibet og Museet. De kommer måske ombord 20.8 og spiser frokost 
og får en rundvisning, hvis Lise kan finde én til det. Eller kombineres det 
med en af sejladserne 4.9 hvor 6 billetter allerede er solgt og der så nu 
formentlig kommer 10-15 flere med  

 
 Vi sejler ikke 2.10, men kan måske i stedet holde ”åbent skib” 
 
 Jochen foreslog at der indføres en prisklausul næste år på sejladspriserne 
 (som ved fly-rejser) men det kan godt blive svært at styre. Enighed om at 

tage det op næste år 
 
 Vi har en udgift til kollektiv ulykkesforsikring, som man måske kan søge  
 hjælp til hos Velux-fonden i lighed med at søge dem om hjælp til læge-

attester og certifikater mv. 
 
 Vi har søgt A P Møller Fonden, Lemvigh-Müller og Kommunen om hjælp 

til kul. Stig påpegede at APM ikke yder hjælp til driftsmidler, så lidt uhel-
digt, der nu var søgt hos dem. Lise gav Jochen en bog med alle fonde og  
legater man kan søge i Danmark. Jochen og Henning gennemgår den og  



laver en liste over, hvem vi burde kunne søge hos, som bestyrelsen skal 
godkende 
 
Det er vigtigt at lave realistiske budgetter til at vedlægge fondsansøg-
ninger   
 

5.. Der indføres indkøbsstop. Ingen må købe noget uden først at have fået 
 bestyrelsens godkendelse 
 
Punkt 6, 7 og 8 blev ikke taget op  
 
9.. Vi skal have ryddet op i remisen og Jochen vil gerne have ”gamle” bjørne 
 med den dag der aftales, så der ikke smides noget forkert væk 
 
 Der ligger et partytelt, som man sender mail rundt om, hvis nogen vil 

have det, ellers ryger det ud 
 
 Der ligger nogen rester fra den tidligere presenning, som burde kunne 

bruges til skorstenshætte. Med kun få sejladser tilbage i 2022 sættes alu- 
 hætten på og vi undersøger om nogen i HAL 16 vil kunne sy en ny hætte   
 
10.. Stig orienterede om kedel-projektet, hvor der nu er udsendt flot rapport 

til alle sponsorer mv. Den tilgår også alle bjørne 
 
11.. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 4. oktober kl 13.00 i remisen 
 
12.. Jochen ønsker mere fleksibilitet således at dæksfolk kan hjælpe med at 

skovle kul og fyrbødere kan hjælpe med trosser o.s.v. 
 
       

      
                   17.08.22 lr- 


