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Velkommen til sæson 2022!

Det er en stor fornøjelse at se OKE vende tilbage til sin tidligere 
storslåethed, og klar til at give sine gæster en helt unik oplevelse 
både i år og mange år fremover. 

Jeg er meget glad for at kunne bekræfte, at OKE er tilbage på sin 
vante plads i Skagen. Det skulle selvfølgelig fejres, så vi kick-start-
ede sæsonen med Åben Båd Arrangement i onsdags. Det var skønt 
at se alle igen – tak til jer der havde mulighed for at deltage. 

Husk nu at OKEs team står klar til at hjælpe til med at skræddersy 
en tur, der passer til lige netop de behov og ønsker I måtte have.

På Gensyn!

Med havfriske hilsner fra Christina Lötter, direktør, 
www.okeskagen.com

Et par ord fra Willy Hansen

Med OKE som Ambassadørbåd 
har Skagen Havn og virksom-
heder suveræne muligheder 
for at afholde unikke møder og 
arrangementer.
Møder og andre aktiviteter kan 
afvikles i helt uformelle omgivel-
ser, hvor både sociale relationer 
og kommercielle aftaler kan 
dyrkes ombord på et fartøj der 
forbinder det historiske med 
nutiden. Ombord på OKE kan 
fremtidige samarbejder skabes. 
I Skagen Havn har vi oplevet, at 
der kan afholdes gode møder og 
drøftelser i fantastiske omgivels-
er – og at vores kunder og gæster 
altid er glade for de unikke møder 
som OKE giver mulighed for.
Med venlig hilsen
Willy B. Hansen
Adm. Direktør

Den historiske kutter OKE sejler igen

Efter en vinter med knofedt og hårdt arbejde har Simon Hansen fra Nordic Yacht Service i Aalbæk og 
hans team gjort den historiske kutter OKE klar til endnu en sæson, hvor Nordjyllands erhvervsliv kan 
nyde sommerlige Skagen fra søsiden.
Simon Hansen og hans team har blandt andet udskiftet hele 309 meter egetræsplanker og brugt ca.2600 
skruer. Samtidig har de været påpasselige med at bibeholde OKEs patina og charme. Ifølge Simon 
Hansen, har det været en helt særlig opgave igen at skulle renovere den gamle kutter. For Oke er blot én 
ud af ti både med en helt unik skrogform og tilmed det eneste tilbageværende eksemplar.

Erhvervsdirektør for Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, fortæller, at OKE er en unik mulighed for 
erhvervslivet.
”Der findes ikke et tiltag som OKE i hver en havn. OKE er en ambassadør for Skagen, og en tur med OKE 
er en tur med afsæt i historien. Det er fantastisk at OKE er blevet stillet til rådighed for vores lokale virk-
somheder,” siger Niels Bay Christensen.

Som Jørgen Philip-Sørensen så allerede tilbage i 1979, så styrkes forretningsforbindelserne under en tur 
på havet med OKE. Det er også målet med udlejningen i dag. OKE sejler ud på roligt vand, så gæsterne 
fuldt ud kan nyde sommerlige Skagen fra søsiden og styrke deres relationer.
OKE er et non-profit tilbud, og den attraktive udlejningspris dækker udelukkende omkostningerne til 
brændstof og løn til besætningen. OKEs sæson blev skudt i gang den 25. maj. Derfor er der nu åbent for, 
at virksomheder fra Nordjylland kan booke ture. Det gøres gennem www.okeskagen.com

Uddrag fra en pressemeddelelse af Ditte-Marie Runge, Erhvervshus Nord
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