
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 13. oktober kl. 15.00 
i Sejlklubbens klubhus. 

 
Dagsorden: Der var afbud fra Olaf og Thomas 
 
1.       Godkendelse af referat fra mødet den 8. september  2015 
 
 
2.      Status på økonomi, medlemstal, besøgstal og orienteering om 

MobilPay og Swipp 
 
3. Planlægning af foredragsaften den 11. november  2015 med tidligere 

Havnesmed og  mangeårig formand for Juelsminde Havn & Marina, 
Erik Lorensen. Skal der planlægges yderligere foredragsaftener I 
vinterhalvåret ? 

        
4 Orientering om og planlægning af kustodefesten. Carsten har indhentet 

tilbud fra Pernille og Johnny. 
       
5. Orientering om besøget den 22. oktober fra Holocaust Museet i 

Houston 
 
6.   Orientering om en evt. ekstraordinær åbning af Havnemuseet i 

forbindelse med Lokalarkivets 40 års jubilæums udstilling i Galleri 
Havnesmeden den 1. november, 7.-8. november og den 14. – 15. 
november.  

 
7. Evt. 
 I anledning af Ina og Tages guldbryllup, kommer Tage med æbelkage. 

Hvem sørger for kaffen ?  
 
 
 
 



 
Referat: 
 
Ad. 1.  Referatet godkendt. 
 
Ad. 2.  John fremlagde og kommenterede status pr. dags dato.  

 Besøgstallet er 919. Med hensyn til MobilPay og Swipp sørger John 
for at vi får oprettet et “lille abonnement” og tilhørende 
mobilnummer. 

 Med hensyn til spørgsmålet om momsregistrering af foreningen vil 
Ole P. undersøge sagen nærmere og på næste bestyrelsesmøde 
redegøre for problemstillingen. 

  
Ad. 3.   Foredragsaftenen bliver onsdag den 11. november kl. 19.00 i 

Juniorhuset.  Det er et åbent arrangement, som vi annoncerer via 
Facebook, og Carsten forsøger at få lidt pressedækning. Der 
planlægges ikke p.t. med yderligere arrangementer i vinterhalvåret 
udover de allerede planlagte. 

 Erik Lorensen kalder sit foredrag for “Juelsminde Havn gennem 120 
år. 

 
Ad. 4.   Carsten har fået tilbud fra Pernille der svarer til pris og vilkår sidste 

år. Johnny er blevet spurgt, men det er ikke konkurrencedygtigt. 
Carsten undersøger om vi kan være I Aqua Hallen onsdag den 20. 
januar og kommer på næste bestyrelsemøde med forslag til 
traktementet.  

 Vi arrangerer det som et seminar for alle kustoder og medhjælpere, 
hvor der vil være mulighed for ideudveksling, konstruktiv kritik af 
både Havnemuseet og de afholdte støttearrangementer. 

 
Ad. 5.   Carsten og John med fruer påtager sig værtsskabet ved besøget fra 

Holocaust Museet den 22. oktober. 
 
Ad. 6.   Havnemuseet holder åbent I same periode som Lokalarkivets 

jubilæums udstilling varer. Der er disse dage gratis adgang til 
Havnemuseet. Vi annoncerer det i næste nyhedsbrev. 

 
Ad. 7.   Filmen om havneudvidelsen som Preben og Viggo Frandsen ville 

forsøge at skrive et lille manus til var ikke rigtig kommet videre. Ole 
P. vil forsøge at redigere filmen evt. med hjælp fra Poul Betak. Der 
skulle gerne indlægges et lydspor, der kommenterer filmen. 

 



 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	


