Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 15. december 2016
Kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus
Afbud fra Kem og Tom
1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. november 2016
Godkendt
2. På sidste møde blev det besluttet, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer
skulle forsøge at byde ind med forslag og ideer til nye elementer og
aktiviteter i det udvidede Havnemuseum. Der er vedhæftet indkaldelsen et
samlenotat, hvor ideer og forslag kort er beskrevet.
Vi blev enige om at vente med at bestemme noget om de indkomne
forslag, dog vedtog vi, at der skulle igangsættes ansøgninger om
sponsorering/donationer til Skibssimulator og Piratspillet som set i Ålborg
(JJ og TL)
3. Planlægning af støttearrangementer i 2017
3/6 Åbning af museum – Fest på Røgepladsen
24/6 Sankt Hans aften
1/7 Fest på Røgepladsen
22/7 Asfaltbal (Mikael Nyland) – Museet 5 år
5/8 Albatros kommer – Fest på Røgepladsen
3/9 Afslutning - Fest på Røgepladsen
(den 21/6 kommer Rotary til museet + makrel på Røgepladsen)
4. Opfølgning på studietur til Aalborg
Det var en god tur – Simulator og Piratspil – se under pkt. 2
5. Orientering fra markedsføringsudvalget
Salgsbrev er klar til udsendelse først i januar 2017.

6. Orientering om projekt ”signalmast”. Der er udarbejdet et sponsorbrev,
som de enkelte bestyrelsesmedlemmer kunne bruge i forbindelse med
kontakt til potentielle sponsorer. Følgende sponsorer blev oplistet på sidste
bestyrelsesmøde: HACO, Palsgaard, JUAL, SP Moulding, Daugaard El,
Juelsminde Havn, Juelsminde Fisk, Milton Huse, Frandsen Entreprenører,
Hotel Juelsminde Strand, Sejlklubbens Venner.
Hvilke sponsorer er blevet kontaktet ?
CC orienterede om møde med Borgerforeningen mm. Vi blev enige om at
bestille masten når vi har samlet yderligere 20.000 kr. ind i sponsorater.
Fordeling af hvem der skulle søge hvem:
HACO, Frandsen Entreprenør og JUAL – PF,
Palsgaard og Multi metal – JJ,
Snaptun Fiskeeksport og Juelsminde Strand– TR,
SP Moulding og Milton Huse – CC,
Juelsminde Havn – KK,
Juelsminde Vand – OP.
7. John har foreslået, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne gennemgår et
hygiejnekursus, som er lovbefalet, når der forhandles/serveres fødevarer.
Det kunne også være nogle af vores hjælpere, der skulle have kurset. John
har fundet et online-kursus til 199 kr./kursist.
http://www.e-branchekoden.dk/?gclid=CPWbkai739ACFakLcwodxYUBNA
CC, PJ, PP og OS tilmeldes kurset.
8. Evt.
JJ foreslog vi fik lavet den historiske video færdig – Frandsen fra Sejet var
begyndt på en – han skal spørges om hvad det koster at få den lavet
færdig – alternativt kunne vi spørge Olav Tornøe om han ville hjælpe – han
skal i forvejen (forsøge at) lære OP m.fl. på lokalarkivet at bruge deres
redigeringsprogram – JJ vil gerne deltage

