Referat fra Pernille turen den 10.03.2020

Til stede var:
Formand og Kasserer Broder Tom
Broder Erik
Broder Søren
Broder Rolf
Broder Bo
Broder Steen
Broder Bjarne
Broder Kjeld
Broder Niels
Afbud Broder John

Turen langs dels Østersøens og dels Øresundsblå forgik i en festlig og gemytlig tone, efter at der var blevet
samling på tropperne, Greve- og Solrødderne mødtes på Hovedbanen. Broder Søren spottede Broder Rolf
på Østerport og blev sammenbragt med vi andre. Humle, snaps og bitter blev budt rundt i rimelige
mængder. Humøret var højt da vi ankom til Borgerkroen, hvor Broder Erik allerede var bænket.
Gensynsglæden var så stor, at han bød broderskabet på en omgang af den lokale humle. Initiativet blev
fulgt op af Broder Rolf. Således godt rustet begav vi os mod det gode skib Pernille, som i dagens anledning
havde skiftet navn til Jeppe. De var ikke en kønsskifte operation, da begge både vær nærværende. Da en
fuld svensker var faldet om bord i Sverige, var båden lidt forsinket, hvilket udløste et glas portvin i
havnekiosken. Lidt senere mente Broder Søren, at den skulle efterfølges af en snaps. Sprutten smittede
yderligere af på stemningen. Den velsmagende platte blev indtaget og efterskyllet med humle og snaps. På
grund af vejret, viste det sig lettest af skænke snaps, når Jeppe var fortøjet. Flasken blev dog tømt. Broder
Bjarne mente at selskabet havde fortjent kaffe og yderligere øl, og der kom også noget bitter. Alt dette
havde en yderligere forstærkning på stemningen, så det blev besluttet, at vi måtte returnere til
Borgerkroen, i mellemtiden havde Sørens varan meddelt, at offentlig transport kun måtte foregå i små
forsamlinger. Varanen tilbød derfor meget betænktsomt, at hente hendes fordrukne mand og jeg i
Helsingør.

Nå men tilbage på Borgerkroen, fik formanden den besynderlige ide, at der nu skulle afholdes møde, hvilket
Broder Steen mente krævede yderligere humle. Da jeg ikke havde været referent i den igangværende
sæson faldt valget på mig. Så hvis referatet er mangelfuld eller uforståelig, kan det ikke alene skyldes
alder, men også den rigelige mængde af våde varer. Formanden indledte med at idømme Broder Rolf en
bøde på kr. 80 for et ufuldstændigt referat, noget men mangelfuldt referering af tilstedeværende , bøden
blev efterfølgende reduceret, idet ingen kunne huske, hvor mange der var udeladt.

Broder Bjarne omtalte den kommende radiotur til Ringsted. Det blev aftalt, at formanden betaler med
efterfølgende opkrævning. Herudover blev der drøftet kommende arrangementer. Broder Søren savner sin
hjemstavn, og foreslog en tur til Hundested evt. med varaner. En tur til Hven og Køge Miniby blev også
nævnt. Da jeg ikke kan læse mine notater bliver der ikke mere referat fra dette møde, ligesom jeg ikke har
den svageste erindring om, hvor meget der blev bidraget til kasse 40, men mønter kom der i kassen, måske
kasseren vil komme med en nærmere udredning herom på et kommende møde.
Ellers var det et gemytligt møde, bortset fra, at vi nær havde fået klemmelus i røven, som Erik efterfølgende
har gjort opmærksom på. Vi var utrolig heldige, grænsen blev umiddelbart efter mødet lukket, sejladsen
blev indstillet, og forsamlingsfriheden blev reduceret.
Som referent Broder Niels

