
 

 
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 08.11.2022 

 

Til stede:       Jochen vom Braucke, Tommy Mejdahl, Erik Lindelof, Nis Peter Tækker, 

                      Sigurd Als, Lise Rindel, Peter Koefoed, Jan Petersen 

 

Afbud fra:      Stig Sune Andersen 

 

 

Foreslået dagsorden:   1.   godkendelse af dagsordenen 

                                    2.   godkendelse af referatet fra sidste møde 04.10.2022 

                                    3.   nyt fra udvalgene:        økonomi-udvalget 

                                                                               pr-udvalget 

                                                                               fondsansøgnings-udvalget 

                                    4.   arbejdsopgaver på skibet 

                                    5.   forvarmeren:                omplacering 

                                                                               reparation 

                                    6.   forsikring 

                                    7.   indkøb af kul 

                                    8.   eventuelt:                     se-tilladelse til bankkonti 

                                                                               Carsten Legaards sponsorforslag 

                                    9.   næste møde 

  

1.   dagsordenforslaget blev godkendt 

 

2.   referatet fra sidste møde 04.10.2022 blev godkendt 

 

3.   Sigurd orienterede kort om den nuværende økonomiske situation. Vi har modtaget 

      den første trediedel (kr 66.666) fra With’s fond. Anden trediedel komme i starten af  

      det nye år  

 

      Jochen havde undersøgt priser på kul fra Tyskland og havde fået et rigtig godt til- 

      bud, men set i lyset af at kulpriserne lige p.t. er dalende og den betrængte økonomi 

      var der enighed om at vente med at købe kul. Havnen har sagt ja til at opbevare  

      12 tons kul (der er knap 4 tons ombord nu) tilbuddet var for 24 tons og Preben har  

      fundet et lager i Hornbæk vi måske kan bruge 

 



 

      pr-udvalget arbejder med at planlægge sejladser i 2023 og Preben har undersøgt 

      hvilke havne rundt om i landet, vi evt. vil kunne anløbe og har fået lov til at ligge i  

      Københavns Havn       

 

      Vi skal deltage i Historisk Havn med at sejle ud fra Helsingør evt. plus ”åbent skib” 

      7. maj – 4. juni – 2. juli – 6. august og 3. september   

 

       Der har været et seminar om visionerne for Historisk Havn, og Museet for Søfart er 

       gået aktivt ind i mulig fælles annoncering, ens skilte ved skibene og meget andet  

 

4.    Nis Peter har ansvaret for arbejdsgrupperne (intet er færdigt før der er ryddet op) 

 

       8.11 havde man forsøgt at sætte presenning op over fordækket for at beskytte dæk-        

       ket men det lykkedes ikke, så nu går man i tænkeboks. Der findes muligvis tegnin- 

       ger i Ole Riggers mappe 

 

       Erling T og Peter K er gået i gang med pyntelisten ved klysset  

 

5.    Global Boiler har været her og simuleret det hele uden fejl (meget sært) så vi har  

       desværre nok selv skylden iflg. Erik L. Med de nye erkendelser er der aftalt et nyt 

       møde 16.11.2022 

 

        Forvarmeren skal enten flyttes eller isoleres grundigt. Det sidste blev vedtaget 

        (isoleres med keramisk pakning) men den skal først ud, så der kan males og så ind             

        igen samme sted 

 

        Vi skal undervise folk fremover og der skrives under på, de ved hvad/hvordan så     

         der er ansvar  

 

         Vigtigt at vi har en opstartsliste hvor alt tjekkes 

 

6.      Vi har p.t. en selvrisiko på 25.000 så vi melder ikke sagen om forvarmeren for så 

         stiger beløbet 

 

         Sigurd undersøger med Ole H om Bette Bjørn er kaskoforsikret – der betales ca 

         kr 3.600 årligt nu 

 

7.      Jvnf. Punkt 3 stilles kulindkøb i bero lige nu til vi ser hvad der sker med prisen på 

         kul de næste måneder 

 

8.      el-måleren på kajen aflæser kroner (brugt ca kr 24 i 3. kvartal) 

 

         forslag at pr-udvalget undersøger muligheden af et samarbejde med veterantog så 

         passagerer kan køre med tog til Gilleleje og sejle hjem derfra – eller omvendt 

 



         Ole H havde på tirsdagsmødet umiddelbart ført bestyrelsesmødet foreslået at man 

         satser mere på at sejle med firmaer  

 

         vigtigt at vores skib omtales som ”sejlende museumsskib” eller lignende – ikke  

         kun som museumsskib, når der søges fonde 

 

         Peter, Jan og Lise har tilbudt at overtage medlemslisterne og udsendelse af kon- 

         tingentopkrævninger for at lette Ole, men det kræver, at de får adgang til at se  

         bankkonti og mobiltelefonerne 

 

        der opkræves kr 49 pr måned for telefonen (som har hele 3 numre et for kabys, et 

        for merchandice og det sidste for sejlads) Sigurd tager fat i Nordea om se-adgang 

 

        Carsten Legaard koster ca kr 2.000 årligt for support af hjemmesiden, men han har 

        tilbudt et sponsorat mod at få sit navn nævnt i en lille reklame på hjemmesiden og     

        det takker vi JA til  

 

        Frivilligcentret har tilbud et kursus som Henning B vil deltage i 

 

        Jochen vil tale om os i ”Herreværelset” 

 

        Lise deltager i seminarer mv. i HAL 16 og Museet for Søfart 

 

        der har været rygter om Lokalbanen og vores fremtid i remisen, og nu er de ved at 

        flytte møbler mv. ud – så hvad sker der? Hvor står vi? Jochen vil tale med Bjarne   

        Meinerts som er ansvarlig for værkstedet i Kagerup og remisen i Helsingør 

 

        Lise vil undersøge om der evt. er plads til os i en af værtshallerne 

 

        det er blevet foreslået at vi lader folk, der bare vil støtte S/S Bjørn blive støttemed- 

        lemmer, altså tilbage til aktive/passive medlemmer – med hvad så med alle dem  

        der har været aktive tidligere, men ikke længere er det? Det må lige vendes mere 

 

        indtil nogen melder sig til at danne et fest-udvalg, er det pr-udvalget der står for de  

        sociale arrangementer. Det blev foreslået at julefrokosten fremover skal være uden 

        koner/kærester mv. mens sommerudflugten og evt. andet fortsætter som hidtil   

 

9.    næste møde sat til 10. januar 2023 kl 13.00 men et ekstraordinært møde kan jo  

       komme på tale (dels forvarmersagen – dels remisen/lokalbanen) 

 
                                                                                                                                                                            13.11.2022 lr- 



   

   

 

 


