
	
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juli 2016   
Kl. 15.00 i sejlklubbens klubhus 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 14. juni 2016 

Godkendt  
   

2. Bemanding af salgsbod og indkøb af drikkevarer mv. i forbindelse med  
støttearrangementet den 30. juli (”Pirates Days”). Sidste støttearrangement 
er lørdag den 27. august, hvor der også er planlagt med 
”bagagerumsmarked”. Hvordan forholder vi os fremover ved annoncering 
af støttearrangementerne i vores nyhedsbreve – Røgelaug/Havnemuseum.  
Bemandingsplanerne blev udarbejdet og indkøb af varer mv. følger vores 
”standard procedure”. Carsten sørger for gasgrill som supplement til grillen 
på røgepladsen. Vi har ”uniformerne” fra sidste år (pirathatte mv.). Vi følger 
op på bemandingsplanerne til støttearrangementet den 27. august. 
Tom sørger for nyhedsbrev med annoncering af arrangementet den 30. juli 
og nyhedsbrev op til arrangementet den 27. august. Vi bruger også 
facebook – det sker i Juelsminde – med orientering om tilmelding til 
bagerumsmarked. Ole S er tovholder på denne aktivitet, der følger det 
tilsvarende arrangement i 2015. 
Vi inviterer vores damer med til et lille grillparty efter det officielle 
arrangement den 27. august.    
      

3. Samarbejdet med Røgelauget – orientering om Røgelaugets vedtægter. 
Røgelaugets vedtægter blev gennemgået af Jørn Hansen. Røgelauget er 
nu formelt en forening stiftet den 1. april 2016 med en tre-mands bestyrelse 
Oldermand Preben Frandsen, Børge Knudsen og Erik Lorensen. 
Røgelauget vil stå for nogle støttearrangementer og vedtægterne giver 
mulighed for donationer til Havnemuseet. 
    

4. Planlægning af næste års støttearrangementer i samarbejde med 
Røgelauget.  

 Havnemuseet åbner den 25. maj 2017, hvor der i lighed med tidligere 



arrangeres et støttearrangement. Vi planlægger ikke på nuværende 
tidspunkt andre arrangementer. Olaf tager kontakt til Juelsminde 
Handelsstandsforening, så vi søger at koordinere, hvor det findes 
hensigtsmæssigt, men ingen ”håndfæstning”. Vi tager punktet op på et 
senere tidspunkt og får det ligeledes koordineret med Røgelauget. 

 
5.  Planlægning af studieturen til Fregatten Jylland lørdag den 10. september  
    Tage orienterer om turen.  

Tage orienterede om studieturen. Prisen for turen blev fastsat til 400 
kr./person incl. guidet rundvisning på fregatten og frokost på ”Havmågen”. 
Hvis man ikke ønsker at deltage i rundvisningen på fregatten er prisen 300 
kr. /person. Ikke medlemmer skal betale et gebyr på 50 kr. Studieturen 
annonceres i nyhedsbrevet med frist for tilmelding 15. August. 
  

6.  Evt. 
I Juelsminde havn ligger en fiskekutter, der er sat til salg. Det kunne 
muligvis være interessant for Havnemuseet at købe kutteren, der er i god 
stand. Det skal dog undersøger og konsekvensvurderes med hensyn til 
den løbende vedligeholdelse, forsikring, havnepenge mv. 
Det blev besluttet, at Carsten finder nogle relevante personer med indsigt 
i de forskellige aspekter af et evt. køb. Carsten vender tilbage til 
bestyrelsen, når der foreligger et egentligt beslutningsgrundlag. 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Havnemuseet skulle 
melde ind med forslg om anvendelse af den særlige pulje på 85.000 kr. 
kommunen havde afsat til Juelsminde. Der blev foreslået en signalmast 
på “trekanten”. John og Carsten følger op på sagen. 
 
Næste møde er den 13. september.  

	
	


