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Dansk Veteranskibsklub

S/S ”Bjørn”

Referat fra den 14. ordinære generalforsamling

Den 28. april 2015 kl. 19.00 i ”Smedenes hus”, Strandgade 46-48, 3000 
Helsingør. 

Dagsordenen

1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for 2015 til 

godkendelse, efter at dette har været fremlagt til gennemsyn hos et 
bestyrelsesmedlem senest 5 dage før generalforsamlingen

4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
a) Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 50 kr. til 250 kr./år

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 7
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og 
modtaget på adressen.

Ad 1 Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

Bent Hedegaard bød de 43 fremmødte medlemmer velkommen til denne 14. 
generalforsamling. Bent foreslog dernæst Hans Jørgen Jensen til dirigent. Hans 
Jørgen Jensen blev valgt til dirigent.

Dirigenten  konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og at 
generalforsamlingen var lovlig.

Dernæst bad dirigenten om forslag til referent og foreslog selv Peter Sørensen. Peter 
Sørensen blev valgt til referent.

Dirigenten bad om forslag til 2 stemmetællere. Kirsten Pontoppidan og Søren 
Hansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at alle de tilstedeværende medlemmer havde betalt 
kontingent.
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 Ad 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen havde formanden Bent 
Hedegaard vedlagt skriftlig beretning ”Beretning til generalforsamling 2015”.

Formanden supplerede sin skriftlige beretning med følgende mundtlig beretning:

Siden sidste generalforsamling har vi mistet Christoffer Andersen. Sidste tirsdag 
ringede vi Christoffer Andersen af på ambolten i værkstedet. Christoffer arbejdede 
med at restaurere Bjørn, indtil hans sygdom forhindrede i at komme til Helsingør. 
Christoffer var en dygtig håndværker og bl. a. var det ham, der restaurerede 
ankerspillet. På trods af, at hans sygdom blev værre, så var han stadigvæk meget 
interesseret i at høre om, hvordan det gik med restaureringsarbejdet. For os, der 
arbejdede sammen med ham, vil han blive husket som meget behagelig, ordentlig 
og dygtig, både til det kammeratlige samvær og som arbejdskammerat. Jeg vil bede 
forsamlingen om at rejse sig og holde et øjebliks stilhed for at mindes ham. ”Æret 
være hans minde”.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke de personer, som gennem hele året 
har været med til en til to gange om ugen at efterse og reparere det smukke gamle 
skib, som vi alle holder meget af. Uden jer var det ikke gået. Det er samtidig mange 
af de samme personer, som hele sommeren har været med til at sejle skibet og 
dermed været medvirkende til at så mange passagerer har fået en god oplevelse. 
Mange har efterfølgende sagt til mig, at det har været en stor oplevelse og ikke 
mindst besætningens beredvillighed til at fortælle om skibet og dets funktioner. I har
været gode ambassadører for S/S Bjørn.

Jeg vil også gerne her takke havnen for altid at stille op, når vi har behov for hjælp. 
Jeg tænker bl. a. her på hjælp med bunkring, flytte skibet og når vi ryger for meget 
over til cafeen på Kulturværftet.

I bestyrelsen har vi indset, at hvis vi skulle sejle hele sommeren, så skulle vi have 
flere til at sejle skibet, da vi ellers måtte drive rovdrift på de eksisterende 
besætninger. Vi fik gennem artikler i Helsingør Dagblad og Ugebladet Nordsjælland 
sendt budskabet ud, at vi manglede navigatører, dæksbesætning og maskinmestre 
med gyldige papirer. Vi fik positive henvendelser fra 14 personer, men desværre 
ingen navigatører.

Hen over vinteren har Jan Ibenhart holdt kurser for maskinbesætningen, således at 
vi i maskinen er godt kørende. Men på dækket med bedstemænd og skippere må vi 
stadigvæk trække på den gamle garde. Vi forsøger at tage hensyn til personlige 
ønsker. Det skal jo stadigvæk være en fornøjelse at sejle med Bjørn. 
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Vi vil også træne nye og gamle besætningsmedlemmer i de almindelige færdigheder,
som f. eks at starte brandpumpen, vide hvor redningsudstyret er og hvordan det 
bruges samt at kaste med en kasteline og fastgøre trosser.

Lions Helsingør har sponseret en hjertestarter til S/S Bjørn og alle 
besætningsmedlemmer har gennemgået et kursus i førstehjælp og betjening af 
hjertestarteren.

På nuværende tidspunkt har vi allerede booket 13 charterture. Det er flere 
arrangementer ved kaj og 14 dages ophold i Gilleleje med 2 sejlture om dagen. Vi 
har indgået en fin aftale med havnen om vores ophold i Gilleleje. Vi skal 10 dage til 
Randers, hvor Søren Fischer fra Randers Tandhjulsfabrik har lovet at sørge for kul til 
turen og Visit Randers har lovet at sælge billetter til daglige ture på Randers Fjord.

Vi har indledt et samarbejde med ”S/M Museet for søfart” med at lave fælles 
arrangementer, som er gående ud på rundvisning på museet, spisning enten på 
museet eller på Bjørn og derefter en sejltur med S/S Bjørn. Dette samarbejde ser vi 
frem til.

Vi har også indgået et samarbejde med Visit Nordsjælland, som er gående ud på, at 
de kan sælge billetter før eller efter, at vi har haft en chartertur. Så er der mandskab 
til at sejle og maskinen er varm. Her kan man booke sig ind som enkeltperson eller 
som familie, uden at skulle betale for hele skibet.

Vi deltager også i sundtolddagene og i kulturnatten med at have åbent skib.

Men af hensyn til bemandingssituationen er vi nået dertil, at vi måske kan blive nødt
til at sige nej til flere bookninger. Det er naturligvis noget, som kun vil ske i 
samarbejde med besætningerne.

Hermed vil jeg overlade både den mundtlige og skriftlige beretning til 
generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om spørgsmål eller kommentarer til 
beretningen. Der blev ikke stillet spørgsmål eller kommenteret.

Formandens skriftlige beretning og mundtlige beretning blev taget til efterretning og
godkendt af forsamlingen.
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Ad 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for 2015 til godkendelse,
efter at dette har været fremlagt til gennemsyn hos et bestyrelsesmedlem senest 5 
dage før generalforsamlingen

Kasserer Jon Løvenstein fremlagde, gennemgik og kommenterede det reviderede 
regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Udgifter og indtægter. En enkelt stor udgiftspost har været til reparation af skibets 
kondensator. Vi har igen i 2014 haft indtægter fra vore sponsorer. Vi har 360 
medlemmer og der er for nuværende indbetalt kontingent på 45.270,- kr. 
Regnskabet har vist et overskud på 28.732,- kr.

Dirigenten bad om spørgsmål til regnskabet. Dorrit sagde, at vi jo er afhængig af 
fonde. Jon svarede hertil, at det vil blive omtalt ved gennemgang af budget. Svend 
Råborg spurgte til imødegåelse af uforudsete større udgifter. Jon svarede, at vi har 
rundt i alt 400.000,- kr. i beholdning og heraf er 100.000,- kr. på en højrentekonto.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dernæst fremlagde, gennemgik og kommenterede Jon budget for 2015.

Portoen er steget og der er sat af i budgettet til forsikringer i alt 75.000,- kr. Nu er 
der øget dækning i forhold til besætning og passagerer.

Udgiften til solsejl og overdækning bliver stor i år.

Vi har 360 medlemmer, men kun 117 har betalt kontingent. Vi har en opgave med at 
få udsendt rykkere til de medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

Vi forventer indtægter på 35.000,- kr. på sejlads med passagerer i Randers og 
90.000.- kr. på sejlads med passagerer i Gilleleje.

Vi har sat alle sejl til omkring annoncering for sejladser, hvilket også er budgetteret.

Budgettet har underskud på 125.700,- kr., hvilket vi forhåbentlig får dækket ind af 
vore sponsorer.

Ole Hansen sagde, at han ikke havde modtaget kontingentopkrævning. Jon svarede, 
at de medlemmer, der ikke har oplyst mail-adresse, de har fået opkrævning pr. brev. 
Jon sagde dernæst, at vi gerne opkræver via mail, da vi hermed sparer porto. 
Flemming Gedebøl sagde, at på selve mailhovedsiden var opkrævningen noteret. 
Flemming foreslog også, at regnskab og budget blev opstillet samlet for at give bedre
overskuelighed.
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Flemming Nederby sagde, at han gerne ønsker at se vore beholdninger fordelt på 
konti.

Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. a) Bestyrelsen foreslår en 
kontingentforhøjelse på 50 kr. til 250,- kr./år.

Der var ingen forslag fra medlemmer.

Kim Schrøder spurgte: ” Kan man forestille sig, at nogle medlemmer bliver sure over 
denne forhøjelse” ?. Jon svarede, at det er længe siden, at vi sidst havde 
kontingentforhøjelse.

Bent Hedegaard sagde, at kontingentet er rimeligt billigt, når man f. eks. 
sammenligner med andre foreninger.

Kontingentforslaget med fremtidigt kontingent på 250,- kr./ år blev enstemmigt 
vedtaget. 

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 7

Der er til denne generalforsamling følgende på valg for 2 år.

4 bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Formand Bent Hedegaard. Modtager gerne genvalg.
- Carl Henning Jacobsen. Modtager gerne genvalg.
- Børge Østergaard. Modtager gerne genvalg.
- Bent Holbech. Modtager ikke genvalg.

Forsamlingen genvalgte enstemmigt formand Bent Hedegaard, Carl Henning 
Jacobsen og Børge Østergaard.

Bestyrelsen foreslog John Pedersen valgt til bestyrelsen.

Stephan Olesen blev også forslået som kandidat til bestyrelsen.

Den skriftlige afstemning, der blev ledet af stemmetællerne, viste følgende resultat:

John Pedersen fik 33 stemmer og Stephan Olesen fik 8 stemmer og der 
var 1 blank stemme. 1 person undlod at stemme. Det stemmer med de 
43 fremmødte medlemmer.

Hermed er John Pedersen valgt til bestyrelsen.
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Som suppleanter foreslog bestyrelsen Jørgen Jørgensen. Kasserer Jon Løvenstein 
foreslog som ny suppleant Niels Levring. Forsamlingen valgte enstemmigt Jørgen 
Jørgensen og Niels Levring som suppleanter.

Ad 6 Valg af revisorer og revisorsuppleanterer

Som revisorer foreslog bestyrelsen genvalg af Kirsten Pontoppidan og Søren Hansen. 
Forsamlingen valgte enstemmigt Kirsten Pontoppidan og Søren Hansen.

Ad 7 Eventuelt

Formanden Bent Hedegaard udtrykte stor ros til Bent Holbech, der nu er udtrådt af 
bestyrelsen.

Bent sagde til Bent Holbech: ”Du har været med lige fra start. Du har ydet en meget 
stor indsats med arbejde på skibet og med din deltagelse i bestyrelsen samt din gode
mødeledelse igennem mange år. Dit sociale engagement for hver enkelt af os har 
været med hjerte og følelse”. Bent overrakte til Bent Holbech en akvaral af S/S Bjørn,
med en klausul om, at når han ikke var mere, så skulle den leveres tilbage til Dansk 
Veteranskibsklub S/S Bjørn.

Generalforsamlingen sagde tak til Bent Holbech med en stående stor applaus.

Bent Hedegaard sagde, at vi med John Pedersen får et godt nyt bestyrelsesmedlem.

Svend Råborg spurgte, om der var nyt omkring værftshallerne ?. Bent Hedegård 
svarede, at der ikke var indgået noget nyt. 

Til sidst takkede formanden Bent Hedegaard dirigenten for god ledelse af 
generalforsamlingen og takkede de fremmødte medlemmer for god ro og orden.

Generalforsamlingen udtrykte tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år 
med applaus.

DATO

Dirigent: Hans Jørgen Jensen Referent: Peter Sørensen

Efter generalforsamlingen holdt Havnechef Benny Carlsen et interessant og levende 
foredrag for os om Helsingør Havn’s udvikling og historie samt om hans egen 
livshistorie.


