Referat fra bestyrelsesmøde den 11.04.2017
Mødt: CC, PF, TR, OB, PP, PJ, OS, OP
Afbud fra TL, JJ og KK

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT.
Godkendt
2. KONSTITUERING
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Carsten Clausen
Preben Frandsen
John Jensen
Tom Laursen

3. EVALUERING AF MESSEN, DET GODE LIV
Generelt var det en god messe, med fin tilslutning, dog skal vagterne fremover bære
navneskilte og bluserne fra ”Sjørs”
4. ORIENTERING OM STUDIETUR
TR havde et udmærket forslag om en tur til Moesgaard Museum, den 17/6, dog ville
prisen pr. person komme op på ca. 415 pr. person eller 315 hvis museet donerer en del
af turen – bestyrelsen var enig i at det var for dyrt, så de blev vedtaget, at CC og PP,
forsøgte at arrangerer en tur til Havnemuseet i Flensborg, med bustur og billet uden
spisning med i prisen, forventet afgang fra Juelsminde kl. 8,00, besøg på havnemuseet
fra 10 – 12, ”gå selv tur” i Flensborg til kl. 15,00 hvorefter bussen kører retur til
Juelsminde – evt. kort stop ved en grænsekiosk.
5. CYKELRINGRIDNING FOR BØRN PÅ ÅBNINGSDAGEN
OK, men ikke på åbningsdagen – TR forhører om lov til at spærre Havnegade af i et
kortere tidsrum find en passende dato.
6. SANKT HANS BÅL, BEMANDING.
Der bemandes med CC, TL, PF, OS og OP
7. KUSTODEDAG. RUNDVISNING OG ORIENTERING.
Der skal findes en dato for afholdelse, vi blev enige om at OS’s vejledning skulle
udvides og deles op i sektioner.

8. SIMULATOR. HVOR LANGT ER VI?
Der er ikke nogen dato, JJ har ikke hørt fra det sidste tilbud – med hensyn til
styrehuset, var der enighed om at bygge et i træ efter denne sæson.
9. SIGNALMAST; BELYSNING, FUNDAMENT, FLAG, BANNER, BANNERREGLEMENT,
ØKONOMI.
Belysning: OS og Niels Gundersen sørger for belysning – afventer godkendelse fra
Kommune
Fundament: PF og PJ, begynder umiddelbart efter påske – fundamentet skal stige jævnt
mod centrum
Flag: TL søger om tilladelse til at flage med Splitflag – CC bestiller en vimpel
Banner: Skal bestilles ved Form og Farver i Glud pris for 1 banner er 2.500 for 2 ens er
prisen 3.800
Reglement: CC kommer med forslag til næste møde – ligeledes kommer der forslag til
vores egen bannere (alle er velkommen med forslag)
Økonomi: Der er kommet tilsagn om tilskud til signalmasten fra Insero og
Turistforeningen.
10. EVT.
TR – der kommer 94 personer fra Juelsminde Strand langfredag – der var desværre
ikke nogen fra bestyrelsen der kunne hjælpe med guidningen – TR kontakter nogle af
kustoderne for hjælp.
OB – har fået tilbud fra Form og Farver til hjørnet – Tapet kr. 3.150, Gulv (6 m2) 2.400
og fotostat 600 – alt plus moms. Der enedes om at spørge Steen om han kunne male
gulvet (Bølger) PJ kontakter Steen – ellers OK
Hans Jørgen Jørgensen, har givet havnen en fin blågrøn farve på banemodellen OP
havde bedt Hans Jørgen om evt. at finde ud af nogle både der passede til modellen –
der var kommet forslag om en kutter og 6 småbåde til en pris af ca. 4 – 500 kr. det blev
ikke godkendt – OP kontakter Hans Jørgen for afbestilling.
Nøgler til museet – det vedtoges at der skulle udleveres nøgle til museet (indgangsdøren) til bestyrelsen samt at der skulle kvitteres for denne. CC
Der skal et ”PRIVAT” skilt på døren til mødelokalet.
Brød til næste møde OP

