Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017
kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus
Afbud fra Olaf, Poul Frank og Tom
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra den 15.12.2016
Godkendt
Pkt. 2 Datoerne for støttearrangementerne blev overordnet fastlagt på sidste
møde. Hvad skal indholdet være for de enkelte arrangementer ?
Vi blev enige om at droppe ”Asfaltballet” – her er den endelige plan –
CC sender ansøgning til Havnebestyrelsen der har møde 2/2
3/6 Åbning af museum – Fest på Røgepladsen
24/6 Sankt Hans aften
1/7 Fest på Røgepladsen
5/8 Albatros kommer – Fest på Røgepladsen
3/9 Afslutning - Fest på Røgepladsen
(den 21/6 kommer Rotary til museet + makrel på Røgepladsen)
Pkt. 3 Evaluering af åbent-hus lørdag den 7. januar.
Det var en succes – det anslås, at der var ca. 100 fremmødte
Indkomne forslag:
1. Prøv at finde en klinkbygget pram bygget af Åge Andersen
2. Et lille elektrisk tog som børnene kan kigge på
3. Udstilling af flaskeskibe og evt. visning af fremstillingsprocessen
4. Tovværksted mm (som i museet i Hirtshals)
5. en ide at besøge havnemuseet og museumsværftet i Flensborg –
det vil give ideer.
6. Workshop – bygning af klinkbygget træbåd – evt. vinterprojekt
7. Kørende modelbaneanlæg med de forskellige lokomotiv- og
vogntyper der kørte på strækningen frem til 1957 – forestillende
strækningen fra havnen til Klakring.
OP tager kontakt til Hans Jørgen Jørgensen og skaber evt. kontakt
til Vejle og Omegn for evt. pris.

Pkt. 4 Drøftelse af plan for arbejdet med indretning og istandsættelse af vores
nye lokale.
CC fik indtil videre lov til at lade en del af skillevægen stå ind til
”Værkstedet” – CC og OS
Indgangen (gennem øltapperens kælderdør) færdiggøres – der findes
en anden placering til døren
der åbnes i første omgang 1 vindue mellem det gamle og nye museum
PF og PJ
Gulvet rengøres (PJ)
– så må vi se om der evt. skal åbnes et mere og evt. et vinduer og/eller
en mellemgang mere.
Lovet klar inden næste møde.
Pkt. 5 Orientering fra markedsføringsudvalget.
Forslag godkendt vi skal udsende som det er. OK at opkræve 50,- pr.
prs. for guidning og entre på havnemuseet + evt. andre entreer.
Pkt. 7 Status på projekt ”signalmast på Trekanten”
Vi fortsætter som planlagt og bestiller, når der foreligger afgørelse fra
Teknisk udvalg, der har det med på deres møde i dag.
Pkt. 8 Orientering om henholdsvis skibssimulator og piratspillet
TL og JJ går i gang med at søge – der søges om den udvidede
udgave til piratjagten
Pkt. 9 Status på ”sponsorjagten”
PF har fået tilsagn om 10.000 fra Peter ”Vindmølle” Sørensen?? – CC
havde ikke hørt fra DJS eller SP Moulding – PF mangler at høre fra
HAKO og JUAL.

Pkt. 10 Evt.
CC havde fået tilbud fra forsikringen (DANICA) kr. 3.500 pr. år
omfattende Inventar kr. 400,000 Ansvars- (gældende for gæster) og
arbejdsskadesforsikring (for Kustoderne) kr. 600,000
CC tegner forsikringen og spørger om pris på
bestyrelsesansvarsforsikring ved samme lejlighed.
JJ – orienterede om at der var truffet aftale med Anker Frandsen om et
møde for at få lavet filmen færdig – samt en pris for arbejdet.

