
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. maj kl. 15.00 på 
Havnemuseet 

 
Afbud fra Kem Kaas 
 
1. Godkendelse af referat fra møde den 11. april 2017 
 Referat godkendt 
 
2. Orientering om valg af leverandør af skibssimulator 
 John orienterede om sonderinger hos forskellige leverandører. Det blev besluttet at 

indgå i konkrete forhandlinger med firmaet Force Technology. Et udvalg bestående af 
John, Tage, Carsten og Preben  aflægger firmaet et besøg i nærmeste fremtid. John 
sørger for koordinering med firmaet. Den økonomiske ramme for forhandlingerne er 
350.000 kr. incl. moms. 

 
3. Orientering om indkøb af skærm til præsentation af havnens historie 
 John og Ole P tager et møde med NetGraf om levering af skærm og opsætning af ny 

brugerflade. John præsenterede det foreløbige resultat af præsentationsvideoen om 
havnens historie. Anker Frandsen har stået for redigeringen udfra det billedemateriale 
Olaf og John har leveret.  

 
4. Status på indbetaling af kontingent  
 Der er pt. indbetalt kontingent fra 219. Der er udsendt en lille venlig rykker, så vi 

forventer at der kommer yderligere indbetalinger i de kommende uger. 
 
5. Planlægning af orienteringsmøde for kustoderne 
 Der afholdesorienteringsmøe mandag den 29. Maj kl. 19.00. Tage sørger for indbydelse 

til kustoderne. I mødet deltager John, Tage og Olaf. Når den nye teknik er på plads 
afholdes nyt informationsmøde. 

 
6. Brev til signalmastens sponsorer om indbetaling af sponsorat og invitation til 

indvielse af signalmasten den 3. juni kl. 11.00 
 Carsten har lavet udkast til brev til sponsorerne. Tom foretager den endelige redigering. 

Carsten sender listen over sponsorerne til Tom. Der bliver et særligt arrangement for 
sponsorern se pkt. 8 

  
 
 



 
 
 
 
7. Planlægning af arbejdet med færdggørelse af fundament og belysning vedr.  
    signalmasten samt flytning af Borgerforeningens flagstang til areal ved XL Byg 
 Peben koordinerer arbejdet og sørger for at bemande opgaverne. Arbejdet skrider 

planmæssigt frem. 
 
8. Planlægning af indvielsesarrangementet vedr. signalmasten 
 Carsten holder indvielsestalen og “den sidste erhvervsfisker i Juelsminde” Ernst 

Madsen indvier signalmasten. Tom undersøger, om Juelsminde Pigegarde vil medvirke, 
og hvad de I givet fald skal have for deres medvirken. Det behøver kun at være en 
mindre guppe, der deltager. Vi skal blandt andet have dem til at spiille flaget op. 
Højtaleranlægget skal stilles op og generator leverer strøm til anlægget. Carsten 
koordinerer opgaven. Efter indvielsen inviteres sponsorerne til en lille reception i “Galleri 
Havnesmeden”. Carsten spørger Jørn Hansen, om vi kan låne galleriet til receptionen. 
Ole S og Poul Frank sørger for det nødvendige traktement og indkøb af diverse varer til 
røgepladsen. Der indkøbes bedst og billigst. Carsten søger lejlighedsbevilling.  

 Røgepladsen åbnes kl. 13.00 og Havnemuseet kl. 14.00. John sørger for pavillon eller 
telt. Om nødvendigt indkøbes ny stormsikker pavillon. 

 Der skal fremstilles en messigplade med navnene på sponsorerne. Sponsorpladen 
sørger John for at få fremstillet. Sponsorlisten får John ved Carsten. 

 
9. Udkast til reglement for benytelse af signalmasten som “reklamesøjle” 
 Udkastet blev godkendt med den tilføjelse, at henvendelse om opsærning af bannere 

indtil videre skal ske til Carsten. På sigt skal vi have flere inddraget omkring 
anvendelsen af signalmasten. Alle foreninger kunne indbydes til et orienterende møde, 
hvor vi kunne orintere om reglementet og anvendelsen af signalmasten i øvrigt. Indtil 
videre vil der i toppen af masten vejre en stander med logo og på råen forskellige 
signalflag. John og Preben undersøger, hvad der finds af signalflag, vi kan anvende. 
Der er palds til 4 bannere og de to kunne være “Velkommen til Havnebyen Juelsminde” 
eller bare “Havnebyen Juelsminde” og “Juelsminde har vind i sejlene”. Et forslag til 
anvendelse af de to øvrige pladsen kunne være “Juelsminde er solsikker”. Et tema vi 
skulle drøfte med handelsstandsforeningen (solsikke-konkurrence). Andre forslag må 
afvente et evt. møde med foreningerne. Carsten tager kontakt til Form & Farve om 
levering af de forskellige bannere.  

 
10. Deltagelse i project “Life-Boats”, information er tidligere udsendt til bestyrelsen 
     http://www.life-boats.com/ 
 Vi bakker op om eventen. Tom tager kontakt til kontaktpersonen ved Hedensted 

Kommune for at få afklaret den konkrete medvirken mv. 
  
11. Eftersøgning af personarkiver om søfolk og skibsregistre. Henvendelse fra            

Slægtshistorisk Forening i Aarhus. Yderligere info  http://www.slaegt-
aarhus.dk/soefolk  

 Vi opretter et link på vores hjemmeside. 
 



12. Evt. 
 Carsten orienterede om Venstres Miljøpris, hvor Røgelauget var indstillet. Prisen 

offentliggøres den 30. maj 
 Fotostaten som Form & Farve og BM Maler i forening skulle stå for er lidt forsinket. 

Olaf følger op på opgaven.  
 Carsten og Poul Frank har arbejdet på et turforslag til Flensborg. Forslaget har været 

rundsendt til bestyrelsen. Konceptet blev godkendt med en pris på 275 kr. Turen er 
planlagt til den 17. juni med afgang kl. 08.00. Turen gennemføres ved minimum 35 
deltagere. Der informers om turen i næste nyhedsbrev, der udsendes i uge 21.  

  
 
 
 
 
	


