Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. marts 2016
kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus.
Afbud fra Olaf Bach og Thomas Fænø

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2016
Referat godkendt
2. Planlægning af generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beretning, årsregnskab,
budget og kontingent for 2016 samt ændring af vedtægter (forslag er vedhæftet)
Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab, budget og forslag til kontingent for
året 2016. Årsregnskab, budget og kontingent indstilles godkendt. Årets resultat blev
et overskud på 33.510,36 kr. og budgettet udviser et mindre underskud på 4.000 kr.
Forslag til vedtægtsændring indstilles godkendt.
Som susppleant foreslår bestyrelsen Peter Jensen.
Bestyrelsen foreslår Steffen Eltang som dirigent.
3. Juelsminde Havn & Marina har meddelt, at Havnefoged Kem Kaas er udpeget til at
indtræde i Havnemuseets bestyrelse. Carsten Clausen sidder i dag I bestyrelsen
udpeget af Juelsminde Havn & Marina. Juelsminde Turistforening har meddelt, at de
vil udpege Carsten, Vi har endnu ikke hørt fra Juelsminde/klakring Lokalarkiv, men går
ud fra, at de vil fastholde deres repræsentant I bestyrelsen (Olaf Bach).
Vi afventer endelig meddelse fra Juelsminde Klakring Lokalarkiv
4. Olaf har sendt et oplæg til drøftelse af en forstærket markedsføring af Havnemuseet :
Bestille banner til jernbaneudstillingen - billede af stationsbygningen.
Skal vi have museumsbanner foran museet.?
Højtaler med kutterlyd udenfor museet (appetitvækker)
Museet skal "sælges", hvordan når vi ud til flere potentielle gæster?
Busselskaber - var det en idé at kontakte lokale rejsebusselskaber.
Vi har fået råderet over reklamestanderen ved Statoil. Det er turistforeningen der har henvendt sig til mig.
Busturen langs Juelsminde banen. er det fortsat noget vi skal arbejde
med?

Der bestilles banner til jernbaneudstillingen. Bestilles hos Form & Farve i Glud.
Ole P.sørger for det praktiske. Olaf sørger for vi får lidt info på reklamestanderen
ved Statolie. Bustur langs Juelsminde Banen dropper vi. Lokalarkivet vil muligvis
arrangere en mindre cykeltur i nærområdet. Tage har haft kontakt til Turistkontoret om
vi kunne modtage større busselskaber. Det er vi indstillet på efter nærmere aftale.
Spørgsmålet om forstærket markedsføring tages op på et senere bestyrelsesmøde.
5. Forslag til åbningstider for sæson 2016. Tage har udsendt et forsalg.
Maj.

14-15-16 21-22 28-29

Kl. 1300- 1700

Juni

4-5 11-12 18-19 24-30

Kl. 1300-1700

Juli

1-31

Kl. 1300- 1700

August

1-8 8-28

Kl. 1400- 1600

Sept.

3-4 10-11

Kl. 1400-1600

Sept.

17

Kl. 1400-1600

Sidste åbningsdag er den 17. sept. Der kan vi evt. finde ud af lidt kaffe i museet.
Forslag til åbningstider godkendt.
6. Evt.
Ole Svendsen orienterede om status på modelbyggeriet af Juelsminde Banen i
området omkring Rousthøjs Alle og Havnen. Vi forventer, at modellen kan være færdig
til åbning af Havnemuset 2016
Forskellige løsningsforslag til overdækning af et mindre areal på røgepladsen blev
drøftet. Det er primært af hensyn til vores musikere, så de kan stå i tørvejr selv om der
skulle komme en lille byger under arrangementet. Konklusionen blev, at John, Preben
og Børge fra røgelauget undersøger mulighederne inden for en ca. Økonomi på 23.000 kr.
Ref. Tom

