
Bestyrelsesmøde	  tirsdag	  den	  8.	  juli	  2014	  kl.	  16.00	  på	  Havnekontoret	  
	  
Der	  var	  afbud	  fra	  Thomas	  Fænø	  og	  Svend	  Madsen	  
	  
Desuden	  var	  de	  to	  suppleanter,	  Poul	  Frank	  Petersen	  og	  Ole	  Svendsen	  samt	  Jørn	  Hansen	  mødt..	  
	  
Referat	  fra	  møde	  den	  13.	  Juni	  blev	  godkendt.	  
	  
Lørdag	  den	  26.	  juli	  deltager	  vi	  i	  arrangementet	  ”Piratdage”,	  som	  Juelsminde	  
Handelsstandsforening	  står	  bag.	  	  	  
Vi	  står	  for	  lidt	  bespisning	  ved	  røgelauget	  og	  udskænkning	  af	  øl,	  vand	  og	  vin.	  Vi	  åbner	  for	  salget	  
kl.	  13.00	  og	  musikken	  går	  på	  kl.	  14.00	  og	  spiller	  ca.	  1	  time.	  
Havnemuseet	  holdes	  den	  dag	  åbent	  til	  kl.	  17.00	  
	  
Carsten	  orienterede	  om	  et	  tilbud	  på	  en	  fiskekutter,	  men	  den	  var	  for	  stor	  selv	  om	  prisen	  var	  
meget	  rimelig	  –	  12.000	  kr.	  Vi	  takker	  pænt	  nej	  tak	  til	  tilbuddet.	  
	  
Vi	  mangler	  indbetaling	  af	  et	  par	  donationer	  fra	  h.h.v.	  Jual	  og	  Yachtservice.	  Carsten	  forhører	  
Yachtservice	  og	  Tom	  snakker	  med	  Poul	  Quist	  hos	  Jual.	  
	  
Carsten	  havde	  haft	  en	  kontakt	  til	  en	  kilde	  hos	  Vejle	  Amts	  Folkeblad,	  der	  mente,	  vi	  kunne	  
forvente	  at	  få	  en	  donation,	  hvis	  vi	  søgte	  Vejle	  Amts	  Folkeblads	  Fond	  –	  måske	  vores	  fiskekutter	  
projekt	  !	  Carsten	  undersøger	  sagen	  lidt	  nærmere.	  
	  
Vi	  deltager	  i	  Havnefest-‐optoget.	  Det	  er	  Olaf	  og	  Tage,	  der	  er	  tovholdere	  på	  denne	  aktivitet.	  
Herefter	  var	  der	  en	  livlig	  udveksling	  af	  ideer	  om	  ”dykkeren	  i	  badekaret”.	  	  
Det	  blev	  aftalt,	  at	  John,	  Ole,	  Tage	  og	  Olaf	  lørdag	  kl.	  10.00	  mødes	  ved	  havnemuseet	  for	  at	  læsse	  
udstyret.	  Traileren,	  der	  skal	  udsmykkes	  holder	  på	  Industrivej.	  Dykkeren	  skal	  op	  i	  badekaret	  
og	  det	  pyntes	  med	  tang,	  fiskenet	  mv.	  Kong	  Neptun	  i	  skikkelse	  af	  Ole	  Svendsen	  indgår	  som	  en	  
del	  af	  projektet.	  Ole	  sørger	  stort	  set	  for	  det,	  der	  skal	  til	  for	  at	  fremstå	  som	  en	  troværdig	  Kong	  
Neptun.	  
	  
Tage	  sørger	  for	  speakning	  på	  turen.	  Han	  skal	  bruge	  en	  megafon.	  Tom	  fremskaffer	  en	  megafon.	  
	  
Tidligere	  campingchef	  Jørgen	  Jørgensen	  er	  medindehaver	  af	  et	  busselskab,	  som	  af	  og	  til	  kører	  
turer	  i	  vores	  område,	  blandt	  andet	  til	  Glud	  Museum.	  Det	  kunne	  måske	  være	  interessant	  	  at	  
indlægge	  et	  besøg	  på	  Havnemuseet.	  Erik	  Lorensen	  har	  kontakten	  til	  Jørgen	  Jørgensen.	  
	  
Vi	  evaluerede	  kort	  vores	  deltagelse	  i	  arrangementet	  ”Åben	  Havn”.	  Alle	  var	  enige	  om,	  at	  det	  
havde	  været	  en	  succes.	  
	  
American	  Yacht	  Club	  aflægger	  Juelsminde	  et	  besøg	  torsdag	  den	  10.	  Juli.	  De	  forventes	  at	  anløbe	  
Juelsminde	  omkring	  middagstid.	  De	  kommer	  med	  16	  både	  og	  ca.	  70	  personer.	  De	  skal	  have	  
barbecue	  og	  rundvisning	  på	  Havnemuseet.	  Vi	  indretter	  røgepladsen	  med	  bord	  og	  bænke	  og	  2	  
store	  grill.	  Maden	  leveres	  fra	  Juelsminde	  Fisk.	  Vi	  skal	  give	  155	  kr.	  og	  vi	  afregner	  selskabet	  med	  
175	  kr.	  pr.	  person.	  Juelsminde	  Fisk	  skal	  i	  prisen	  levere	  service	  og	  selv	  afhente	  det	  brugte	  
service.	  



	  
Vi	  gør	  klar,	  så	  vi	  kan	  udskænke	  øl,	  vin	  og	  vand	  fra	  kl.	  ca.	  15.00.	  Rundvisning	  vil	  finde	  sted	  i	  
tidsrummet	  kl.	  17.00	  –	  19.00.	  John	  og	  Jørn	  står	  for	  rundvisningen.	  
	  
Poul	  Frank	  og	  Ole	  Svendsen	  står	  for	  indkøb	  af	  varer	  	  og	  Carsten	  sørger	  for	  grill	  og	  køleskab.	  
Da	  der	  er	  tale	  om	  et	  lukket	  arrangement	  skal	  der	  ikke	  søges	  bevilling.	  Spørgsmålet	  om	  
bevilling	  og	  fordele/ulemper	  ved	  medlemskab	  af	  Juelsminde	  Handelsstandsforening	  
undersøger	  Tom.	  
Der	  blev	  gidet	  tilsagn	  om	  deltagelse	  i	  betjening	  af	  gæsterne,	  så	  alle	  funktioner	  skulle	  være	  
dækket	  ind.	  
	  
Carsten	  sørger	  for	  lidt	  pressedækning,	  så	  Havnemuseet	  får	  lidt	  positiv	  omtale	  og	  gratis	  
reklame…….	  
	  
Mandag	  den	  11.	  august	  anløber	  ”Pia	  Bangs	  Venner”	  Juelsminde.	  Det	  er	  et	  bevaringsværdig	  
skib,	  som	  er	  bygget	  i	  Juelsminde	  i	  1954.	  Det	  blev	  i	  sin	  tid	  bygget	  af	  Erik	  ”Sømand”	  Helstrup	  
Jensen.	  Skibet	  hed	  dengang	  Helvig.	  Skibet	  anløber	  kl.	  11.30	  og	  skal	  lægge	  til	  kaj	  ved	  
Havnemuseet	  (Smedemolen).	  Besætningen	  er	  på	  5	  mand	  m/k	  
	  
Der	  vil	  være	  ”Åben	  Skib”,	  mens	  de	  lægger	  i	  Juelsminde.	  
	  
Vi	  sender	  et	  lille	  nyhedsbrev	  til	  vores	  medlemmer	  om	  dette	  arrangement	  og	  vores	  deltagelse	  i	  
Piratdagene.	  
	  
Ref.	  Tom	  Laursen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


