Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. november 2016
kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus
1. Opfølgning på studieturen til Spinderihallerne og Kongernes Jelling.
Var der noget vi kunne bruge og måske overføre, i lidt mindre skala, til
Havnemuseet.
Deltagerne i studieturen var enige om, at det havde været en inspirerende
tur og at enkelte elementer fra de to museer godt kunne anvendes i
Havnemuseet, men i en anden skala. Økonomien er helt anderledes, så
ideerne kan ikke umiddelbart overføres. Men god inspiration og rigtig
gode guider.
2. Gennemgang af kontraktudkast for leje af yderligere areal (tidligere
Havneservice).
Udlejer har sendt udkast til tillæg til nuværende lejekontrakt. Det var
oprindelig aftalt, at det skulle være to selvstændige lejekontrakter med 6
måneders opsigelse. Udlejer renoverer uden omkostning for lejer toilettet.
Tom drøfter de fremførte bemærkninger med udlejer og Carsten
undersøger forsikringsforhold og udvidelse af alarminstallationen. Vi er
ikke interesseret i at overtage lejemålet før 1. februar 2017.
3. Hvordan skal det nye udstillingsareal anvendes ? Hvordan inddrager vi
vores medlemmer i planlægningen og disponeringen af arealerne ?
I vores seneste nyhedsbrev har vi stillet i udsigt, at vi vil invitere
medlemmerne til et “Åben-Hus” arrangement engang i december måned,
hvor de kan se lokalerne og komme med forslag til den videre proces.
Der kom mange ideer på bordet både med hensyn til disponering af
lokalet og hvilke effekter vi skal udstille I lokalet. Der var enighed om, at vi
skal være lidt bredere i vores sigte, så udstillingerne også kan have
interesse for andre end helt lokale besøgende. Det må gerne være noget,
der også appellerer til børn/yngre besøgende. Vi skal også sikre, at der er
plads til udstillinger med forskellige temaer.

Vi kom langt omkring, men for at forsøge at blive mere konkrete, blev det
besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer til næste møde fremkommer med
et eller flere konkrete forslag til indretning og nye aktiviteter/udstillinger.
Medlemmerne indbydes til “Åben-Hus” lørdag den 7. januar kl. 14.00 i de
nye lokaler. Medlemmerne opfordres til at komme med konstruktive
forslag til indretning og nye udstillinger/aktiviteter. Vi byder på lidt til
halsen og lidt til ganen. Tom skriver et nyhedsbrev, der udsendes primo
december.
4. Havnemuseet er blevet opfordret til at deltage i en velkomstpakke til nye
borgere i Hedensted Kommue. Formanden orienterer på mødet om
henvendelsen.
Havnemuseet deltager i velkomstpakken til nye borgere I Hedensted
Kommune. Carsten følger op på henvendelsen.
5. Orientering om projekt “Signalmast”. Indtil dato har vi sendt ansøgninger
på i alt 110.000 kr.
Borgerforeningen har sendt følgende:
Hej Tom
Som nævnt over telefonen ville jeg lige drøfte flagstangsproblematikken med min
bestyrelse, og det gav anledning til en del diskussion og rejste flere spørgsmål,
som vi er nødt til lige at vende med jer.
Har I evt i samarbejde med arkitekt/byplanlægger overvejet en alternativ placering
afvores flagstang?
Har I overvejet at tilbyde at bekoste flytning af flagstangen? Det er ikke vores
hensigt at modarbejde opførelsen af signalmasten, men vi vil være kede af at få
pålagt en stor udgift i den forbindelse. Vi har næste gang bestyrelsesmøde den
29/11 så hvis jeg kunne have et svar/reaktion med der, ville det være dejligt.
Mvh
Hanne Petersen

Vi svarer Borgerforeningen, at vi uden udgift for Borgerforeningen vil
fjerne flagstang og fundament, men at vi fastholder lokaliteten, som det
absolut bedste og mest naturlige sted, at byde velkommen til Juelsminde.
Carsten har indhentet overslag på levering af komplet signalmast excl.
opstilling og fundament hos Horsens Yachtservice. Carsten indhenter
alternativt tilbud, gerne til næste bestyrelsesmøde. Der var neighed om, at
det samlede project ikke matte overstige 125.000 kr.
Der er behov for yderligere finansiering, som søges som sponsorater
primært blandt lokale virksomheder. Følgende emner blev foreslået:
HACO, Palsgaard, JUAL, SP Moulding, Daugaard El, Juelsminde Havn,
Juelsminde Fisk, Milton Huse, Frandsen Entreprenører, Hotel Juelsminde
Strand. Tom udarbejder et koncept til ansøgninge, som de enkelte
bestyrelsesmedlemmer “håndbærer” til de firmaer de har en personlig
kontakt til.

6. Der har været fremført ønske om en ændret dato for kustodefesten. Evt.
15., 16. eller 17. februar. Er lokalerne i Aqua ledig de pågældende datoer,
og hvad er der aftalt med hensyn til menu og endelig pris mv. ?
Datoen blev fastlagt til onsdag den 15. Februar kl. 19.00 i Aqua Hallen.
Menuen skal være en tre retters + kaffe. Max. pris 200 kr. Carsten sørger
for den endelig aftale med Aqua Hallen og Tage sikrer at musikkerne kan
den 15. februar. Tom laver en indbydelse til kustoderne mv. , som Tage
kan udsende.
7. Orientering om Skoleskibet Albatros ankomst til Juelsminde og evt. besøg
af Vikingeskibet Helge.
Albatros kommer til Juelsminde i dagene 4. – 6. August. Muligvis kan vi
også få vikingeskibet Helge til Juelsminde. Tage arbejder videre med
forslaget.
8. Orientering om foreningens økonomi mv., herunder det årlige driftstilskud
fra Hedensted Kommune på 25.000 kr.
Der er udover driftstilskuddet ikke sket væsentlige bevægelser i
økonomien i forhold til det fremlagte på sidste bestyrelsemøde.
9. Evt. Carsten kommer med kaffe, Tom kommer med kage og Ole S. Klarer
juleøllet.
Kem orienterede om planerne for højvandssikring af havneområdet og
kunne i den forbindelse oplyse, at området ved slæbestedet og
Havnemuseet formentlig vil blive bevaret uden de store ændringer.
Steen Zoffmann skal have et gavekort til Restaurant Færgegården, der
modsvarer en tre retters menu med vin for to personer. Tom sørger for
gavekort og en pæn lille hilsen som tak for modelskibet Gefion.
Vi drøftede om vi skal arrangerer en foredragsaften i vinterhalvåret. Det
blev foreslået, at forhøre om Ove Jørgensen fra Spinnerihallerne villle
komme og holde et foredrag, enten om hans tid ved Sirus Patruljen eller
hans museumsarbejde. Det skulle så være i forbindelse med vores
generalforsamling. Carsten tager kontakt for at høre om mulighederne.
Næste møde bliver den 13. december kl. ? (afhænger af tilbagemelding
fra John). John sørger for æbelskiver og Ole S. klarer julegløggen.
Ref. Tom

