Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. september 2016
Kl. 15.00 i sejlklubbens klubhus
Der var afbud fra Ole P.
1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juli 2016
Referat godkendt
2. Generel evaluering af sæson 2016, herunder status på økonomi,
medlemstal og besøgstal pr. 1. september
Der har været 836 besøgende og entreindtægter på i alt 12.483 kr. Vi har
p.t. 279 medlemmer og kontingenter på 49.700 kr. Salg fra museet på
3.050 kr. Det blev diskuteret, om vi skulle undlade at opkræve entre.
Konklussionen blev dog, at vi fastholder entre på 20 kr. for voksne, børn
gratis ifølge med voksne. Medlemmer kommer fortsat gratis ind.
3. Samarbejdet med Røgelauget – donation til Havnemuseet
Der mangler endnu nogle formelle aftaler. Forventes at være på plads til
næste møde.
4. Havnemuseet har indsendt forsalg til anvendelse af den kommunale pulje
på 85.000 kr. Formanden orienterer om projektet.
Formanden orienterede om de indhentede priser på signalmasten og nogle
mere specifikke detaljer. Der var enighed om, at projektet var godt, men af
hensyn til den fremtidige vedligeholdelse blev det besluttet at udføre
signalmasten i glasfiber. Vi sender information til vores medlemmer og
opfordrer dem til at møde op og afgive deres stemme. Mødet afholdes i
Juelsminde hallernes cafeteria torsdag den 15. september kl. 19.00.
5. Besøg af det tyske skoleskib S/S Albatros, som kommer til Juelsminde den
4. august 2017. Hvordan skal det markers ?
Skoleskibet kommer til Juelsminde fredag den 4. august og bliver til og
med den 6. august. Der vil blive åbent skib og besætningen vil stå for lidt
servering ombord. Vi vil forsøge at arrangere noget for den faste

besætning evt. i forbindelse med et arrangement på røgepladsen. Det blev
aftalt, at vi afventer og ser. Hvordan vejr og vind arter sig inden vi tager
endelig stilling til skibets placering. Der var dog enighed om, at den bedste
placering ville være ved kajen langs servicebygningen og med
agterstævnen vendt mod Havnemuseet. Tage og Kem sørger for den
endelig aftale med skoleskibet. Vi vil også forsøge at få lavet et lille
historisk skrift om skibets oprindelse. John og Tage kunne være et godt
bud på denne opgave ?
6. Markedsføring af Havnemuseet.

Olaf har blandt andet foreslået følgende:
Aktiv markedsføring allerede i dette efterår, overfor forsk. interesseorganisationer, primært ældre sagens lokalafdelinger,seniorklubber o.l.
Pakkeløsninger", der kombinerer museet med byvandring, evt. besøg på
Palsgaard o.l.. Det skal så kobles på spisning el. kaffe på en af vores
restauranter, til en "flad" pris.
Vi skal opfinde en anderledes event, der på en smart måde får flere lokale
ind i museet. Måske skal vi lave rundvisning med lokale kendisser?
Appetitvækker - udstilling i et tomt butiksvindue?
Der var enighed om, at vi skulle markedsføre og udvikle Havnemuseet
aktivt og forsøge at få trukket selskaber til Havnemuseet. Olaf har allerede
en aftale med et selskab fra et busselskab på Herning egnen. De kommer
ca. 35 personer og skal have rundvisning både i byen og på Havnemuseet.
Det bliver i kombination med spisning “På Havnen”. Efter en længere
drøftelse af mulige “pakkeløsninger” med baggrund i forslagen fra Olaf,
blev der nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af: Poul, Tage, John,
Peter, Tom og Olaf (formand). Olaf indkalder arbejdsgruppen.
7. Æresmedlem af Havnemuseet?

Vi har fået en henvendelse fra Bitten Misser om at blive medlem.
Det er Jens Misser, der har leveret fundamentet til såvel Havnemuseet
som Lokalarkivet. Derfor kunne det overvejes at udnævne Bitten Misser
som æresmedlem.
Der var en generel positiv holdning til forslaget. Det tages op I forbindelse
med den kommende generalforsamling.
8. Evt. (Ole kommer med boller – hvem kommer med kaffe ??)
Vores studietur har fået lidt kritik for at være for dyr. Uden tilskud kunne
turen ikke være gjort billigere. Men det kunne overvejes at give et mindre
tilskud til en senere studietur (kun medlemmer).
Ole Svendsen fremlagde en detaljeret lagerbeholdning. Der er god styr på
tingene, så tak til de to logistic medarbejdere (Ole S og Poul).
Kem foreslog, at vi i forbindelse med åbning af Havnemuseet eller

præsentation af nye temaer mv. inviterede medlemmerne til et glas vin og
evt. en lille hapser, så de mærker, at vi sætter pris på medlemsskabet.
Punkter til næste møde:
Kem vil gerne have bestyrelsesmøderne rykket frem til f.eks. kl. 13.00.
Havnemuseets formue – hvad skal den anvendes til/investres i ?
Vinterbesøg I Spinnerihallerne i Vejle, for at få lidt inspiration til
Havnemuseets fortsatte udvikling.
Peter kommer med brød til næste møde. Tom kommer med kaffe.
Ref. Tom

