Afbud fra OB, TL og PF samt KK

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober 2017
1. Godkendelse af referat fra møde den 12. september 2017.
Ingen bemærkninger
2. Momsregistrering af foreningen Juelsminde Havnemuseum. Orientering fra formand
og kasserer.
OK – Rie og Tina Therkelsen er i gang – tilmelding efter uge 42
3. Information til medlemmerne om projekt skibssimulator herunder præsentation af
donatorerne.
TL udfærdiger nyhedsbrev til medlemmerne – der er 8 personer der kører til Force
den 12/10 – der lejes en bil
4. Fastlæggelse af tid og sted for generalforsamlingen og evt. relevant
foredragsholder efter generalforsamlingen.
Datoen skal være i marts 2018 – koordineres med Sejlklubben – forslag onsdage
14., 21. eller 28. marts 2018 – Forslag til foredragsholder Vigand Rasmussen, Vejle
med emne Juelsmindebanen og havnen – OP kontakter Vigand Rasmussen.
5. Reklamation over signalmasten. Carsten og Peter orienterer om mødet med
leverandøren Horsens Yachtværft og opfølgningen herefter.
Til efterretning – CC og PJ kører videre
6. Opfølgning på mødet med foreningerne i Juelsminde angående anvendelsen af
signalmasten. Der er tidligere udsendt referat fra mødet.
Det var et godt møde med en god stemning – se tidligere udsendt referat.
7. Referat fra møde med turistværten Majbritt Magnussen. Olaf har sendt følgende, da
han selv er forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet:
Målet med mødet var at diskutere muligheden for at få flere gruppebesøgende i
museet.
Maibrit foreslog, at man telefonisk kontaktede udvalgte interesse grupper, og via
dialog , og efterfølgende fremsendte konkrete turpakker, og afpassede disse efter
gæsternes ønsker. Bortset fra senior klubber, talte man også om at målrette
henvendelse til Rotary, Y Mens Club, Lions Club o.l., også fra nabo kommuner.

Maibritt har en plan om at præmiere trofaste turister, der vender tilbage år efter år.
Hun forestiller sig i lighed med tilflyttere til kommunen, at invitere disse på en
Tusinde TAK bustur, hvor museet bl. a. vil blive besøgt. Hun indsamler materiale til
denne aktivitet.
Vi aftalte at gå i tæt samarbejde med sommerhus udlejnings bureauerne,
campingpladserne - Rosenvold, Hjarnø, Løgballe, Daugård og Juelsminde Strand
Camping. Vi mener via dialog, at kunne "bruge" hinanden.
Maibrit har lovet os at deltage i dette samarbejde, og være med til at koordinere
samme. Hun gav udtryk for, at vi meget gerne må "trække" på hende. Maibritt
anbefalede os at ligge materiale og billeder ind på TripAdvisor, som er verdens
største rejsewebsite. Det er andre turistaktører i kommunen i fuld gang med.
Der sendes ud igen til seniorer som sidst + til busselskaber – der skal gerne
udsendes i november senest først i december.
8. Evt.
Handelsstandsforeningen m.fl. har på et møde spurgt om Havnemuseet ville
serverer æbleskiver og gløgg (og vand til børnene) den 9/12 når julemanden
kommer sejlende – vi åbner museet og kl 10 til 12 og serverer æbleskiver mm fra
mødelokalet – TR sørger for musik.
CC havde en annonce med om udlodning af midler fra www.udlodningsmidler.dk
(tidl. Tips- og lottomidler) TL ser på det – der kan også søges et mindre beløb hos
Y-men’s.
PFP foreslog at vi fik uddannet en underviser til simulator evt. fra bestyrelsen eller
en udefra der kunne tilknyttes foreningen, der skal også udarbejdes et egentlig
undervisningsprogram – RJ foreslog Hans Petersen – CC mener vi skal bruge
sejlklubben.
OP har overtaget billeder mv. – vi blev enige om at de skulle opbevares på museet,
hvor der laves skabsplads til materialet, der indkøbes syrefri kuverter mm til
billederne, USB-stik og ekstern Harddisk til sikkerhedskopier.
CC tager kage med næste gang.

