Bestyrelsesmøde I Juelsminde Havnemuseum, torsdag den 18. september 2014
Mødested: Havnekontoret kl. 15.00
Afbud fra Svend Madsen
Suppleanterne Poul Frank og Ole Svendsen samt Jørn Hansen var mødt.
Thomas Fænø forlod mødet kl. 16.00
Dagsorden til mødet:
1.

Gennemgang af sæsonens aktiviteter.

2.

Gode ideer til vinterens foredrag. Evt. udflugter, hvordan knytter vi medlemmerne
tættere til Havnemuseet ?

3.

Juleafslutning sammen med vores kustoder ?

4.

Nye udstillinger til kommende sæson.

5.

Økonomi / besøgstal.

6.

Medlemskort.

7.

Samarbejde med busselskaber.

8.

Familiemedlemsskab.

9.

Nye ideer: mini havn, arbejdende værksted, brug af gratis medier,m.m.

10.

Ny hjemmeside.

11.

Evt.

Ad 1 Egon Bay Larsen fra videoklubben og Keld Lorentsen deltog under forevisning af
videoen om Fregatten Jylland og Palsgaards relation til byen og havnen. Der mangler endnu
nogle få optagelser og redigeringer af videoerne med Ernst Madsen inden projektet ”Det
Fortællende Interview” kan afsluttes. Tom indkalder redaktionsgruppen til et afsluttende møde
efter nærmere aftale med Keld Lorentsen.
Carsten gav herefter et resume af Havnemuseets aktiviteter indtil dato. Det havde alle være
gode og velbesøgte arrangementer. Desværre måtte vi aflyse ”Pia Bangs” besøg på grund af
vejret. Arrangementerne havde da også bidraget med et pænt overskud til driften.
Ad 2 Der var enighed om, at vi som i sidste sæson skal gennemføre et eller flere
foredragsaftener med emner, der har et vist maritimt islæt. Måske skulle vi også forsøge at
gennemføre en studietur for medlemmerne. Der blev foreslået følgende:

Besøg på det maritime museum i Helsingør, der er flyttet fra Kronborg til en nyopført
museumsbygning opført i en af de gamle tørdokker i det tidligere Helsingør Værft www.mfs.dk
Et besøg på Fregatten Jylland i Ebeltoft, hvor vi kunne få et skræddersyet et besøg med
guide og evt. bespisning - www.fregatten-jylland.dk
Besøg i Svendborg hos Ring Andersens Træskibsværft samt Simac og evt. også Martha
Stuen på ”Børsen”.www.ring-andersen.dk , www.simac.dk , www.borsenbar.dk
Tage og Tom undersøger nærmere om et besøg i Helsingør og Poul Frank undersøger
nærmere om et besøg i Ebeltoft og John tager forslaget om et besøg i Svendborg.
Forslagene tages op til drøftelse igen om ca. 3 uger.
Et medlemsmøde kunne f.eks. være en præsentation og introduktion til de nye videoer.
Måske i kombination med en spændende foredragsholder.
Ad 3 Som en beskeden tak til kustoderne blev det foreslået, at vi inviterer kustoder med
”påhæng” til en lille hyggelig sammenkomst, hvos vi traktere med lidt mad en øl/vand og en
snaps og resten for egen regning. Hvis alle tager imod tilbuddet bliver vi ca. 70 personer.
Aquahallen blev foreslået som en mulighed for afholdelse af arrangementet. Alternativt kunne
det være mødelokalet i juniorhuset. Carsten tager kontakt til Juelsminde Fisk og undersøger
priser, tidspunkt mv. Tidspunktet skulle være primo november.
Ad 4 Af nye temaer vi kunne tage op til den kommende sæson blev der foreslået følgende:
Roklubbens/Sejlklubbens historie og Juelsmindebanen med relation til fiskerihavnen. Olaf,
Tage og John er tovholdere på disse temaer.
John sagde, at der fandtes en DVD, hvor sejlklubbens medlemmer flytter det gamle klubhus.
Der mangler tekst, men det vil Preben sammen med Viggo Frandsen forsøge at lave en
manus til. Så kan vi senere for en til at indtale det.
Det blev også drøftet, om vi skulle have tyske og engelske oversættelser i havnemuseet. Det
var der ikke stemning for, men en lille folder, der overordnet fortalte noget om havnemuseet
kunne være en mulighed. Det skulle evt. både være på tysk, engelsk og dansk.
Det blev besluttet at nedsætte en lille redaktionsgruppe bestående af Ole Pedersen, Olaf og
Thomas.
Ad 5 John udleverede et foreløbigt regnskab opdelt på en række overordnede poster. Vi har
en meget robust økonomi og med et medlemstal på ca. 200 og indtægtsgivende
arrangementer som hidtil, så hænger driften fint sammen. Der har været 1249 besøgende på
havnemuseet indtil dato.
Ad 6 Det blev drøftet om vi skulle have medlemskort. Flere medlemmer havde efterspurgt et
sådant. Det blev besluttet, at vi fra sæson 2015/2016 udsteder medlemskort. Vi udsender
dem ikke, men skriver i nyhedsbrevet med opkrævning, at det kan afhentes på havnemuseet.
Tom undersøger trykning af et medlemskort i kreditkort-format.

Ad 7 Preben tager kontakt til Jørgen Jørgensen og undersøger sagen nærmere. Vi afventer
tilbagemelding fra Preben. Olaf tager kontakt til Glud Museum for at drøfte et tættere
samarbejde og gensidige links til hinandens hjemmesider.
Ad 8 Det blev også drøftet, om vi skulle have et familiemedlemskab/par til 300 kr. og som
hidtil 200 kr. for et single- medlemskab. Det skal endelig godkendes på generalforsamlingen,
men bestyrelsen stiller det som forslag.
Ad 9 Vi har tidligere drøftet muligheden for at få placeret en fiskekutter i tilknytning til
havnemuseet. Carsten havde fundet et eksemplar, som måske kunne købes. Der var dog
enighed om, at vi ikke ville have en fiskekutter, der skulle ligge i havnen, men fortsat var
interesseret i ”en overskåret” fiskekutter, der kunne ligge på land. Der var også forslag om en
mini-havn, som en model, der kunne være udstillet, men hvor ? En række andre forslag kom
også frem, men en egentlig konkretisering af af forslagene kom det ikke til. Vi tænker videre…
Vi skal huske at bruge de gratis medier i vores markedsføring, bl. a. Horsens Folkeblads
aktivitetskalender.
Ad 10 Der var enighed om, at vi skal have en ny hjemmeside klar til næste sæson. Tom har
kontakt til en grafisk designer med speciale i visuel kommunikation (studerende), der vil
kunne løse opgaven for os. Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe med deltagelse af Carsten,
John, Ole Pedersen og Tom. Tom indkalder til det første møde, når der er fundet et tidspunkt,
hvor Helena (grafisk designer) kan.
Ad 11 Tage serverede pandekager for bestyrelsen i anledning af Ina og Tages bryllupsdag.
Tak for det og tillykke.
Vi drøftede nogle principielle ændringer i havnemuseets åbningstider. Måske skulle vi have
sent åbent nogle dage og til gengæld ikke åbne før over middag de øvrige dage.
Tage er tovholder på denne opgave og har også fortsat kontakten til kustoderne.
Ref. Tom

