Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj kl. 15.00 i
sejlklubbens klubhus
Afbud fra: Kem Kaas og Tom Laursen

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. april.
Referat godkendt
2. Olaf og Tage har haft møde med bureauleder Dorte Marie Høgsted om et
samarbejde med VisitJuelsminde om en forstærket markedsføring af
havnemuseet. Hovedpunkter fra mødet er gengivet nedenfor.
Havnemuseet uddeler brochurer til bed & breakfast – se en liste
her http://www.visitjuelsminde.dk/privatindkvartering
2 Havnemuseet uddeler brochurer til kommunens øvrige turistaktører – se en liste
her http://www.visitjuelsminde.dk/midtjylland/lokale-smagsoplevelser/museer
3 Dorte laver forskellige pakkeforslag – f.eks. en kaffe/kage, middags og/eller
seværdighedspakke – de følger snart – måske allerede i uge 17.
4 Havnemuseet distribuerer disse pakkeforslag (elektronisk) til organisationer som
eksempelvis Ældresagen og Danske Seniorer
5 Havnemuseet distribuerer disse pakkeforslag (elektronisk OG fysisk flyer) til
Juelsminde-foreninger som eksempelvis 60’er aktivisterne, bridgeklubben,
cykelpigerne, LIONS Club og strikkeklubberne (der er mindst 2 i Juelsminde)
6 Havnemuseet distribuerer disse pakkeforslag (elektronisk) til foreninger i
Hedensted, Horsens og Vejle kommune. Mon ikke, at der sidder folk på de
pågældende kommuner, som kan oplyse om kommunens foreningsliv samt levere
kontaktinfos?
7 Havnemusset tænker i at opføre aktiviteter, der kan tiltrække turister og især børn –
eksempelvis et petting-bassin. Måske Sjørs vil være med på noget samarbejde?
8 Rikke fortalte om en kulturruteguide – cykel- vandre- og bilture, hvor Havnemusset
kan komme med redaktionelt (og nok vil blive ringet op omkring annoncering,
hvilket I ikke behøver at sige ja til).
Dorte taler med Pedel Aage om skiltet ved Statoil
1

Oplægget blev godkendt – se også vedhæftede bilag 1 FRA
TURISTKONTORET OG BILAG 2 Olaf’s forslag.

Tage havde undersøgt priserne ved hhv Pernille og Johnny, der
havde priser for kaffe med tilbehør på 50,00 Pernilles Frokost var på
100,00 – Johnny tilbyder Mormor mad til 125,00 og 150,00.
MHT punkt 7, diskuteredes dette, vi blev enige om evt. at anvende
Skydeprammen til ”Fiskebassin” denne skulle stå på røgepladsen
PF undersøger ved Børge.
3. Olaf har udarbejdet udkast til “salgsbrev”, der kan anvendes i forbindelse
med vores henvendelse til diverse foreninger jf. pkt. 2.
Se vedhæftede bilag 2 – John deltager i næste møde med Dorte og
Rikke
4. Projekt “Juelsminde Banen”. Modelbanen er leveret. Hvad mangel vi at få
styr på inden åbningen den 14. maj ?
Projektet er stort set klar – glasset kommer onsdag, Ole og Poul
monterer, tidligere udsendt billede med tekst sættes op når teksten
er rettet.
Der sendes indbydelse til Vejle og omegns modeljernbaneklub, med
”Billetter” til medlemmerne + 1 påhæng pr. medlem, om at komme til
museet og deltage i 1 af vores arrangementer, (datoerne oplyses)
billetterne indeholder ½ røget makrel + 1 øl/vin eller vand og
naturligvis fri adgang til museet.
5. Evaluering af temaudstillingen ”Hosby Huse” og Havnemuseets åbning i
den forbindelse.
Lokalarkivet havde mellem 400-450 besøgende – museet havde ca.
150 – der var stor tilfredshed med arrangementet.
6. Evt.
1. John oplyste, at der var indbetalt kontingent fra 226 medlemmer –
der mangler stadig fra 61
2. Ole P. foreslog, at vi venter med at flytte ”Støttepælene” på
museet til senere, for at se om det var behov for det – vedtaget at vi
venter.
3. Tage – efterlyste 2 datoer (lørdage) i 2017, hvor vi kunne have
plads til det gamle Juelsminde skib ”Esther Lose” - vi skal først
spørge havnefogeden om de kunne være på servicekajen eller for
enden af molen.
4. Tage – udflugt i 2016 – forslag Brunkulslejerne, Fregatten Jylland,
Bork Havn eller Bisonfarmen på nordfyn! – der var bred enighed om
at det skulle være Fregatten Jylland.
5. Tage – Der er store rengøringsdag FREDAG KL. 10,00.

6. Ole S og Poul samt Carsten sørger for indkøb til røgepladsen –
der aftales nærmere på fredag.
7. Kem og Tom sørger for kaffe og kage til næste møde.

