Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 31. maj kl. 15 på Havnemuseet
Der var afbud fra TL, PF, OB og KK
1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. maj 2017
Ingen bemærkninger
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde, specielt alt det praktiske i forbindelse med
indvielse af Signalmasten , åbning af ”Det nye Havnemuseum” og fest på røgepladsen.
Carsten har udsendt nedenstående oversigt over opgaver og bemanding:
(tilføjelser/rettelser med rødt)
Signalmast.
Invitationer til sponsorer
TL
ok
------ til byråd
TL
ok
Annoncering
CC
ok
Køb af flag + stander
CC
ok
Køb af bannere
CC
ok
Messingplade
JJ
ok
Ernst Madsen
CC
ok
Velkomsttale
CC
ok
Belysning
OS
ok
Pigegarden
TL
ok
Lån af galleri
CC
ok
Øl, vin, tapas
OS, PFP
ok
Højtaleranlæg
TR, CC
ok
Borde til recp.
CC, OS
ok
Afspærring på trekanten til Pigegarden
CC, OS
Ved behandling af annoncen til indvielsen / åbning af Havnemuseet gjorde JJ os opmærksom på
udgiften til annoncen burde have været forelagt bestyrelsen - OK
Åbning af Havnemuseum,
bemanding
indretning
modelskibe
bord til banen

TR, OP, OB
OB
OS
CC, PFP

ok
ok
ok
ok

Røgepladsen.
Indkøb
Servering
Røgning
Grill
Oprydning
Kasse
Skilte
Røræg
Makrel – Pernille æaver ikke selv pølser
Pølser – jfr. ovenst. vi køber i Bjerre
Musik
Telt

OS, PFP
OP.PFP,PJ,TJ,OB
Børge, Rasmus (9-11)
OS, PFP
OS, CC
JJ
OB
PJ
CC
OS
TR
JJ

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Bevilling
CC
ok
Pløkker til telt – PJ har nogle kraftige pløkker som han tager med
Indretning/opstilling - alle der kan møder kl. 8,00 i mødelokaler, PFP køber rundstykker – tilsagn
fra OS, CC, PFP, PJ, JJ, TR og OP.
3. Økonomi og medlemsoversigt (hvis John kan nå det !)
Økonomi vedr. signalmasten – OK, der mangler indbetaling fra 2 af sponsorerne, der er 242
medlemmer der til dato har betalt kontingent.
4. Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at Havnemuseet skulle bakke op om
arrangementet ”Life-Boats”, der kommer til Juelsminde i dagene 11.-14. Juni. Vi har budt ind
med fest på røgepladsen søndag den 11. juni med musik, pølser øl og vand. Carsten sørger
for bevilling. Havnemuseet er åben i perioden 1400 – 1700 og i samme periode skal
røgepladsen være bemandet.
Tirsdag holder vi Havnemuseet ekstraordinært åbent fra kl. 1500 – 1700,
Vi skal have aftalt den endelige bemanding af opgaverne.
Det vides ikke præcist, hvornår bådene ankommer til Juelsminde. Juelsminde Sejlklub
sejler ud og tager imod de tre Life-Boats, der vil lægge til kaj ved ”Museumkajen”
Borgmesteren tager imod på kajen. Der vil være opstillet ved pavillon på kajen med
informationsmateriale og aktiviteter for børn. Vi afventer det endelige program, som vil
blive sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne.
Røgepladsen er åben fra 13 – 17
Indkøb
OS, PFP
Servering
OS, PFP + Bente og Hanne
Grill
OS, PFP
Oprydning
Kasse
JJ
Skilte
OB
Musik
TR
Telt
Bevilling
CC
Klargøring
CC
DER MANGLER FOLK SÅ MELD JER
Nyhedsbrev til medlemmer i næste uge – TL (ryk for program)
TR sender ny vagplan/kustodeliste og oplyser at der er kaffe og vand i ”mødelokalet” til
kustoderne.
5. Ledsagelse af Pigegarden fra Svanedammen og frem til ”Trekanten”
Efter aftale med landbetjenten vil det være tilstrækkeligt med to iført refleksveste til at
ledsage Pigegarden og lidt trafikregulering. Det kunne nok også være nyttigt med lidt
regulering af tilskuer ved ”Trekanten”. Ud fra interessen for projektet kan der forventes
et stort antal tilskuer.
Pigegarden afgår fra Svanedammen kl. 1045 og marcherer ad Ejnar Schous Alle til
udmunding i Odelsgade og herfra til ”Trekanten”, hvor de tager opstilling og spiller tre
numre og spiller flaget til tops. Hvem kan påtage sig opgaven ?
PJ og OP tager gule veste på går med garden.
6. Orientering om forhandlinger mv. angående skibssimulator anskaffelse af touch skærme
og øvrige it-investeringer.
JJ orienterede om mødet, om skibssimulatoren, der er aftalt til den 14/6, hvis John skulle blive
forhindret har han en aftale med en tidligere kollega ved Kelvin Hughes, der vil tage med –
John vil lave en liste over ønsker til softwaren.
Vedr. IT – så har vi udsat mødet med Netgraf til næste uge, John og Ole P aftaler med Netgraf
om dato – foreløbig prisudspil for brugerfladen mener Netgraf er ca. 10.000 + moms.
Touch skærm – Netgraf har givet en pris på en 32” skærm - fra Samsung er: 10.840 kr.+moms

Der var overvejende positiv stemning for anskaffelse af skærmen, i forbindelse med den
forventede bedre brugerflade.
7. Hvor mange vil med til Middelfart om bord på Albatros den 24. juni med afgang fra
havnemuseet kl. 09,00. Vi er inviteret på kaffe og øl. Og hvad skal vi arrangere i
forbindelse med besøget den 4. august?
TR, TL og Kent Lohse deltager – der var enighed om at besætningen (6 prs.) skulle have
madbiletter (makrel og 1 øl) den 4/8 – eleverne skulle ikke have nogen traktement.
8. Orientering om forløbet af informationsaftenen for kustoderne den 29. maj.
Der var mødt 20 kustoder op, der fik en rundvisning i museet, efterfulgt af en hyggesnak på
kontoret – der var en rigtig fin stemning.
9. Er indretningen af ”Det nye Havnemuseum” kommet endeligt på plads eller er der
hængepartier, der kræver en indsats her i 11. time ?
Museet er klar – dog mangler vi vores ”navneskilt” CC sørger for det.
10. Evt.
Der er foreløbig 23 tilmeldinger til Flensborgturen OS og PFP spørger i 60’er klubben.

