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OHØJ & VELKOMMEN
Det er med stor glæde, at vi byder dig velkommen til vores første
nyhedsbrev. Vores mål er at kommunikere med Jer, som erhvervsdrivende, om kutteren OKE, som nu er en ambassadørbåd i Skagen
Havn til gavn for erhvervslivet omkring Skagen Havn og resten af
Frederikshavn Kommune. Vi ønsker at holde Jer orienteret om hvad
der sker med OKE, vores erfaringer, Jeres tilbagemeldlinger o.s.v.
Om ordet ’at kommunikere’, så er jeg personligt en stærk tilhænger
af kommunikation…kommunikation...og mere kommunikation! Efter min bedste overbevisning trives iværksætterånd og nye ideer
i et miljø af god gammeldags ærlig kommunikation i modsætning
til blot at sidde bag computerskærmen og gennemgå forretningsanalyser, knuse tal, analysere finansielle muligheder samt foretage
regulatorisk kontrol! Her i den digitale tidsalder er der risiko for at vi
bliver for fjerne med alt vores ’e-talk’.
Som et eksempel på ovennævnte ka’ jeg tydeligt huske arrangementer hvor ejeren, Jørgen Philip-Sørensen, ofte brugte båden til
bestyrelsesmøder - hvor emner blev diskuteret på en helt anderledes
måde på grund af OKE’s miljø om bord, den gode mad og drikke-

varer, som alt i alt blev ”shaken but not stirred” med en god dosis af frisk Nordsø luft! Ingen af de mødedelegerede glemt deres
OKE-møder, og alle fortalte glædeligt om deres uforglemmelige oplevelser ombord på OKE.
Erhvervslivet i vores område har nu en unik og usædvanlig platform til at støtte deres virksomhedskommunikation, når for eksempel de har særlige gæster, investorer, ledelsesteams eller
bestyrelsesmedlemmer i byen. I første sæson lagde OKE således dæk til 16 arrangementer, og i år har vi ambition om at stille
hende til rådighed for 30 ture eller mere.
Med forårets komme, og med de tiltagende varmegrader, vil vi
opfordre dig til at bestille tidligt og ønsker dig megen glæde og
succes med OKE. Jo mere hun kommer til søs, jo bedre det er
på mange niveauer!
Med havfriske hilsener Christina Lotter, OKE

VÆRD AT VIDE
Under ledelse af Jørgen Bach og Henrik Jensen fra JB Marine Engineering ApS er vores lokale og hjælpsomme besætning, med
mange års erfaring til havs, igen i år klar til at sikre at din skræddersyede tur går lige efter planen. De sikrer også, at OKE opretholdes
hele året med alle de nødvendige tiltag for vedligeholdelse, hvilket
har gjort at hun er i top stand ved hver sejlads hele sæsonen. Vores
sæson løber fra 1. maj til slutningen af september.
Denne vinter har vi tilføjet nogle nye bokse, hvor der er plads til at flere drinks og forfriskninger kan holdes kølige på dækket. Vi har også
renoveret og udvidet indgangen samt forbedret stigen ned til kahytten, så det er lettere at få adgang til spisestuen nedenunder. Som
altid er Gajhede og Thorsens arbejde af høj kvalitet og en fornøjelse
at se på. Vores mål, er kontinuerlig vedligeholdelse med kærlighed
og respekt for skibsbyggerhåndværket.
Besætningen består af: Helle Nielsen, Jørgen Bach, Jim Guldbrandsen og Henrik Jensen

ET KIG UD AF KOØJET
Skagen Havn ser frem til den kommende sæson for OKE, og glædes
over den støttende rolle, som dette smukke skib, kan tilbyde virksomhederne i Frederikshavn kommune. I 2016 sæsonen udnyttede
flere Skagen baserede virksomheder muligheden for at bruge OKE
til arrangementer og møder. Dette resulterede i ture i og uden for
havneområdet for bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og
gæster - om bord med frokoster, hygge og nærvær. Der er et hav
af muligheder at vælge mellem med hensyn til ture med OKE, med
forskellige muligheder for proviantering som tilkøb. Alle disse muligheder er forklaret nedenfor. Har du andre behov, så kontakt os, så
kan vi skræddersy arrangementet efter dine behov.
I den kommende sæson (2017) forventes antal sejladser at blive udvidet til gavn for det lokale erhvervsliv, det vil dog stadig være udfra
først-til-mølle princippet, så vent ikke for længe med at bestille din
sejlads via Skagen Havn.
Budskabet fra Havnedirektøren Willy B. Hansen

HYGGESNAK FRA KAHYTTEN
Jeg husker, efter OKE blev renoveret, mange gode ture med min
familie, og vor Faders venner og kollegaer. Men først for nylig er min
viden omkring OKE´s fascinerende og utrolige historie blev udvidet.
OKE er efterhånden en ældre dame på 70 år med en historie daterende tilbage til Hirtshals, hvor hun i 1946 blev bygget hos Hansen
og Bilde, som en af kun 10 både med hendes særlige skrogform.
Hun er nu den eneste tilbage af sin slags og er dermed bogstaveligtalt unik. Hendes navn stammer fra den oprindelige ejer Gerhard
Bruun, hvis Fader hed Ole (O), hans Farfar hed Karl (K) og hans Farmor hed Elise (E) og således dannede forbogstaverne navnet OKE.
I 1951 blev hun solgt og bosat i Skagen til hendes nye ejer Thomas
Nielsen, der specialiseret sig i sildefiskeri. I dag er Skagen Havn for
øvrigt stadig den største sildefiskerihavn i Danmark. Så OKE’s historie er også en del af historien om en stadig succesfuld del af det
danske erhvervsliv, og derfor ville vi altid beholde navnet OKE.
Renoverings projeket igang i 1990

MIN OKE OPLEVELSE

UDTAGELSE

”Hos FF Skagen er vi rigtig glade for OKE. Vi har anvendt
kutteren til diverse kundearrangementer, hvor vi har haft fornøjelsen af at observere på egen hånd, den positive and gode
stemning, som skabes i det uformelle miljø ombord på OKE”.

”Den smukt patinerede og velholdte OKE er symbolet på Skagens stolte maritime historie og på Jørgen Philip-Sørensens
sans for skabe et hyggeligt, uformelt rum for møder med sine
forretningsforbindelser. En mere autentisk ambassadørbåd kunne Frederikshavn Kommune ikke ønske sig”.

- Johannes Palleson - FF Skagen

- Borgmester Frederikshavn Birgit Hansen, Kommune

OKE - PRISER:
Gæster bestemmer med kaptajnen hvor turen går hen
Start pris (Inklusiv første time) - kr. 2.500,Efterfølgende timer - Inklusiv Kaptajnen,
et besætningsmedlem og brændstof - pr. time kr. 1.325,-

Pakker:

Hideaway Executive Lunch / Møder ved kajen
Start pris: Inklusiv et besætningsmedlem (Inklusiv første time) - kr. 1.200,Efterfølgende timer - Inklusiv 1 besætningsmedlem - pr. time - kr. 600,Skagen Havn rundtur 3 timers tur:
Inklusiv Kaptajnen, et besætningsmedlem og brændstof - kr. 4.950,”Grenen” fra Søsiden - 5 timers tur:
Inklusiv Kaptajnen, et besætningsmedlem og brændstof - kr. 7.650,Explorer dagtur - 8 timers tur:
Inklusiv Kaptajnen, et besætningsmedlem og brændstof - kr. 11.250,Alle priser tillægges moms på 25%

SEND GERNE FEEDBACK
Vi modtager gerne billeder og kommentarer fra alle jer der har prøvet OKE-oplevelsen, og du er hjertens velkommen til at sende
en mail til christina@sponsormax.com, så vi kan inkludere og dele dine oplevelser i fremtidige nyhedsbreve.
- Christina Lötter
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