
Referat fra bestyrelsesmøde 21.02.2023 

 

 

Tilstede: Jochen vom Braucke, Tommy Mejdahl, Erik Lindelof, Nis-Peter Tækker, 

 Sigurd Als, Stig Sune Andersen, Lise Rindel, Jan Petersen, Peter Koefoed 

 

 

Foreslået dagsorden: 1.   godkendelse af dagsordenen 

2.   godkendelse af referatet fra sidste møde (10.01.23) 

3.   nyt fra arbejdsgrupperne: A    økonomi 

   B    fonde 

   C    pr-udvalget 

4.   kedel og forvarmer 

5.   generalforsamlingen 

6.   eventuelt 

7.   næste møde 

 

 

1.   dagsordenen blev godkendt 

 

 

2.   referatet fra sidste møde blev godkendt 

 

 

3.   A.   Sigurd gennemgik balancen pr 31.12.2022 

 

      B.    Det er Søren Overgaard og Søren Christensen der søger fonde og legater. Til 

              brug for ansøgningen om §78 midler giver Lise Søren C info om hvor mange 

              medlemmer vi har og hvor mange der er hjemmehørende i Helsingør Kom-     

              mune 

 

              Der indkaldes til et fondsmøde med bestyrelsen, Søren O og Søren C hvor 

              det skal præciseres hvad der søges til, hvor der skal søges o.s.v. Mødet bliver 

              14. marts kl 13.00 i remisen 

 

     C.     Vigtigt at pr-udvalget holder møde hurtigt hvor datoer for sejlads til Vejle og 

              evt. ophold i andre havne skal fastlægges. Peter K beder Preben Bek komme 

              med til mødet, som afholdes tirsdag den 28. februar i remisen kl 10.00   

 

 

 



4.   Stig havde orienteret de fremmødte på tirsdagsmødet om forvarmeren mv. 

 

      El-systemet skal isolationstestes hvert 5. år – det blev sidst gjort i 2017. Vores  

      elektriker Nicolai (underentreprenør til Brdr. Petersen i Gilleleje) har lavet vores 

      system, så der rettes henvendelse til ham om at få testet 

 

 

5.   Stig har fået bekræftelse på at Trygve gerne vil være dirigent på den kommende 

      generalforsamling. I lighed med tidligere år serveres sandwich el. lign. kl. 18.00  

      og selv generalforsamlingen starter kl 19.00 

 

      Smedenes Hus er booked til 25. april 2023 – der kommer et indlæg i den Bjørne- 

      tjeneste, der udsendes omkring 1. marts 

 

 

6.   Vi bør få nedsat et festudvalg hurtigst muligt bl.a. på grund af den manglende 

      ”Nytårskur” (gule ærter) 

 

       Søndag den 26. februar kl 13.00 er der møde med et par stykker fra Skjelskør 

       i håbet om et muligt samarbejde omkring kulindkøb og lån af mandskab hos  

       hinanden 

 

       Jochen foreslog vi kontaktede Hofmarskallatet for at invitere kronprinsen og 

       hans børn ombord, når kongeskibet passerer Helsingør på vej på sommertugt 

       Vi skal lige undersøge nøje, hvordan sandheden om vores splitflag er i virke- 

       ligheden   

 

       Jon Løvenstein havde et par avisudklip med omkring at flere og flere vil begra- 

       ves andre steder end på ordinære kirkegårde. Skal vi lave et reklamefremstød 

       hos bedemænd? 

 

       Jochen vil gerne have et møde med Henning Bek og den nye direktør for MfS 

       og Lise foreslog at også Mette Brask burde inviteres. Lise undersøger om tids- 

       punkt for et møde i den kommende fremtid  

 

 
          24.02.2023 lr-

  

     


