
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 8. Januar 2014 kl. 15.00 på Havnekontoret 
 
Fraværende: Thomas Klostergaard (turistforeningen) 
 
Dagsorden: 
 

1. Videooptagelser af gamle Juelsminde boer 
2. Køb af nyt IT-udstyr til museet 
3. Foredragsaftener 
4. Planlægning af nye særudstillinger 
5. Fotoregistrering af indleverede effekter 
6. Åbningstider 
7. Evt. 

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 21. oktober 2013 blev godkendt. 
 
Ad. 1 - Vi har modtaget 50.000 kr. fra Insero til projektet ”Det Fortællende Interview”. 
Der er tilsagn fra Horsens Videoklub og journalist Keld Lorentsen om at medvirke. 
Persongalleriet blev drøftet.  
JKL epoken: Erik Lorensen, Anker Lund, Jørgen Petersen (Skipperparken 31, 75693354) og evt. 
Peete Joensen, (Rousthøjparken 1, 23358577 – tilføjet efter bestyrelsesmødet).  
Fiskeriet: Leif Sørensen (Kliffer), Ernst Madsen, Arne Jessen og evt. Ruth Jensen. 
Fregatten Jylland: Knud Søndergaard – Freddy tager kontakt til Knud Søndergaard. 
 
Erik Lorensen dækker havnens generelle udvikling og erhvervslivet på havnen. Tage og John kan 
muligvis supplere eller dække andre epoker. 
 
Redaktionsgruppen består af John, Freddy, Erik Lorensen, Keld Lorentsen og Tom (tovholder). 
 
Ad. 2 – Efter ekskursionen til Spinderihallerne, hvor vi så deres AV udstyr, har John haft kontakt til 
Redia A/S, der havde stået for anlægget i Spinderihallerne. Tilbuddet på noget tilsvarende til 
Havnemuseet ville beløbe sig til ca. 250.000 kr. Det var en alt for stor investering, så man blev 
enige om, at John tager kontakt til Netgraf og forhører om de kan hjælpe os med et mere 
passende AV koncept til Havnemuseet. Som minimum skal vi have et par touch-skærme og en ny 
pc, så vi kan vise video og lægge dokumenter og billeder op på skærmene. 
 
Ad. 3 – Der blev fastlagt to foredragsaftener, hvoraf den ene tillige er generalforsamlingen. 
Onsdag den 26. februar kl. 19.00 indbyder vi til et foredrag med erhvervsdykker Philip 
Nathansen. Tage laver en indbydelse og sender til John, der udsender indbydelsen til 
medlemmerne. Carsten forhører ved Sejlklubben, om vi kan låne mødelokalet i Juniorhuset. Der er 
gratis entre, og der kan købes øl og vand. 
 
Onsdag den 2. april kl. 19.00 afholder vi generalforsamling samme sted og med samme 
”traktement”. Der skal indkaldes med 3 ugers varsel via mail til medlemmerne. Begge 
arrangementer annoncerer vi ligeledes. Olaf sørger for indrykning af annonce og lidt 
pressedækning. Carsten laver et udkast til omtale af foredraget og sender til Olaf og Tom. Tom 
sørger for det formelle med indkaldelse til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen kommer 
Steen Zoffmann og holder et foredrag om Fregatten Jylland. Indkaldelse til generalforsamlingen og 
foredraget skal udsendes i uge 10. Vi kan senere sende en lille reminder om arrangementet. John 
sørger for udsendelsen. 
 
Ad. 4 – Olaf og John er tovholdere på de ”særudstillinger” vi besluttede på sidste 
bestyrelsesmøde. Det er JKL-epoken, Sejlklubben/roklubben og Juelsmindebanen i relation til 
havnen. Mere kan vi ikke magte.  



 
Ad. 5 – Indtil dato har vi registreret de forskellige effekter ved fortløbende nummerering. Det er 
noteret om effekterne er til låns eller eje og kort beskrivelse. Carsten foreslog, at vi foretog en 
fotoregistrering for at have større sikkerhed omkring effekterne. Der er ca. 200-250 numre, så der 
ligger et stykke arbejde i at få gennemført en fotoregistrering. Carsten ville godt forestå 
fotoregistreringen med hjælp fra Olaf og Tage. Det vedtog man så at gøre. 
 
Ad. 6 – Det blev besluttet, at vi starter lidt småt op, så vi er sikre på, at kustoderne ikke ”kører træt” 
inden højsæsonen. Tage er fortsat ankermand på oplæg til åbningstider og vagtplaner mv. Tage 
kommer med et konkret oplæg til åbningstider næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 7 – kassereren oplyste, at saldoen på foreningens konto er 259.331 kr. 
 
Carsten vil nu tage kontakt til Allan (webmaster) for at drøfte en opdatering og et muligt nyt layout 
af vores hjemmeside. 
 
Olaf ville gerne indkøbe to mannequiner til nogle uniformer vi havde modtaget – pris ca. 1200 
kr./stk. Det blev der givet grønt lys for. 
 
Tage mangler en trappestige til museet. Det indkøber han - men en god og sikker model.  
 
Der er lidt fugtproblemer i museet, som vi gerne skulle have løst. Der blev foreslået en udsugning 
styret af en hygrostat eller lign. teknisk foranstaltning. Svend vil sørge for den tekniske løsning, 
men inden skal vi lige have taget udlejer (Jørn) i ed.  
Efter mødet har Carsten, Olaf og Tage undersøgt problemet nøjere og er kommet til den 
konklusion, at der ikke p.t er fugtproblemer. Vi stiller sagen i bero indtil videre. 
 
Niels Gandrup har udgivet en bog/fortælling om Jens Misser og en anden forfatter har skrevet en 
bog om JKL færgeriet. Begge bøger kan muligvis indgå i drejebogen til ”Det Fortællende 
Interview”. 
 
Med hensyn til generalforsamlingen, så var alle nuværende bestyrelsesmedlemmer villige til 
genvalg – Freddy tog dog forbehold.  
Det blev konstateret, at der var en lille slåfejl i vedtægterne. Der står 4 udpegede medlemmer – det 
skal være 3. Tom får det rettet.  
Turistforeningen har været repræsenteret ved Turistchefen, men vi har aldrig set ham til møderne. 
Måske skulle vi rette henvendelse til Turistforeningen for at få udpeget et andet medlem. Måske 
kunne Gert Friis være et godt emne. 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 26. Marts kl. 15.00 på Havnekontoret. 
 
Ref. Tom Laursen 
 
 


