
Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 
 
Til stede: Jochen vom Braucke, Tommy Mejdahl, Erik Lindelof, Stig Sune 

Andersen, Sigurd Als, Lise Rindel, Jan Petersen 
 
Fraværende:   Nis-Peter Tækker, Peter Koefoed 
 
Foreslået dagsorden: 1   godkendelse af dagsorden 
  2   godkendelse af referatet fra sidste møde 
  3   foreningens økonomiske situation 
  4   arbejdsopgaver på SS Bjørn 
  5   information om samarbejdet med Global Boilers 
  6   organisation og sociale foranstaltninger 
  7   forsikringer 
  8   søgning hos fonde 
  9   nyt fra arbejdsgrupperne 
  10 næste bestyrelsesmøde 
  11 eventuelt 
 
1.   Dagsordenforslaget blev godkendt 
 
2.   Referatet fra sidste bestyrelsesmøde 16. august 2022 blev godkendt 
 
3.   Der skal sendes kopier af regninger til Skibsbevaringsfonden, når der søges om økonomisk      
støtte 
 
Hvis vi ikke snart får løst forvarmer-problematikken, må vi tappe vandet af kedlen, før der kommer 
frost 
 
Vi skal sikre os at el-styringen af forvarmeren fungerer om vinteren (f.eks ved 5-10 grader) 
 
Vi mangler at få penge fra Skibsbevaringsfonden og fra Helsingør Kommune 
 
4.   Tommy har en liste over hvem, der står for hvad  
 
Der findes en liste over hvad der er lavet hvornår, en liste der bør opdateres løbende 
 
Rigningen skal smøres med sokkel-tjære (der skal lift til for at kunne gøre det)   
 
Omvikling af wire kan evt. gøres i remisen 
 
Vi skal have renset kedlen og røg-rørerne. Den gule støvsuger skal ombord 
 
5.   Det er positivt at Global Boilers ikke endnu har reageret på vores reklamations-skrivelse 
 



Stig ringer til dem i slutningen af ugen (uge 40) – foreslår et møde midtvejs (f.eks. Frederikcia) 
 
6.   Vi skal have dannet et festudvalg, som får kr 3.000 at arbejde med til sociale arrangementer, 
som det er vigtigt vi får gang i igen (i første omgang får Lise beløbet, da hun er inde over jule-
frokosten) 
 
7.   Jochen og Preben Bek gennemgår alle forsikringer, der er tegnet og opsiger dem, der ikke er 
nødvendige 
 
Bette Bjørn skal kun have ”ansvarsforsikring med fjernelse af vragdele”  
 
8.   Der er udarbejdet skema til at udfylde, når man søger fonde og legater, så det undgås at der 
søges samme sted flere gange eller steder, der har sagt nej o.s.v. (udvalget der søger fonde og 
legater består af Søren Overgaard, Søren Christensen, Henning Bek og Jochen vom Braucke)  
 
9.   PR-udvalget har lavet udkast til nyt brevpapir – der var tre forslag, som bestyrelsen lige ser på 
og tænker over til næste bestyrelsesmøde  
 
Jan og Lise (og evt. Peter) vil tage sig af opdatering af medlemslistene fremover, hvilket kræver 
info fra Ole Hiort, når der indbetales kontingent (f.eks udtræk af kontoudtog fra bogholderiet) 
Jochen taler med Ole 
 
Lise foreslog at nye medlemmer ved indbetaling af første kontingent modtager en ”pakke” med 
velkomstbrev, vedtægter, seneste Bjørnetjeneste og seneste generalforsamlingsreferat (som man 
gør i rigtig mange andre foreninger) 
 
10.  Næste møde blev sat til tirsdag den 8. november kl 13.00 i remisen – men vi må påregne et 
ekstraordinært møde, når vi hører fra Global Boilers 
 
11.  Der er tabt aske ned under dørken, hvilket Christian Willadsen og Erik Brasch vil se på og 
forsøge at få lukket hullet, så problemet med asken undgås fremover   
 
Kæden på låget til ankerkædekassen er gået i stykker. Forhåbentlig kan Søren Sørensen lave det 
 
Erik havde regnet ud at SS Bjørn i år har sejlet 67 sejladser 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   11.10.22 lr- 

 
 


