
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 12. april 2016 
kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus. 

 
OBS ! OBS ! Vi mødes på Havnemuseet kl. 14.45 
 
 

Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. marts 2016 
Referatet godkendt  

 
2. Efter generalforsamlingen, hvor Peter Jensen blev nyvalgt som suppleant 

og Kem Kaas indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem udpeget af 
Juelsminde Havn & Marina, og Carsten Clausen udpeget af 
Turistforeningen, skal bestyrelsen konstituere sig. 

 Bestyrelsen konstituerede sig således: formand Carsten Clausen, næstformand 
Preben Frandsen, Kasserer John Jensen og sekretær Tom Laursen. 

 
3. Orientering om økonomien, herunder status på indbetaling af kontingent. 

 Der er p.t. indbetaling fra 142 medlemmer. Betalingsfristen er sat til den 18. april. Efter 
dette tidspunkt udsender vi en lille reminder. Vi kan også bruge facebook til at 
reklamere efter nye medlemmer. Status på økonomier er 277.000 kr.   

  
4. Vi har tidligere drøftet mulighederne for at få etableret et samarbejde med 

busselskaber, hoteller og restauranter, så der kunne tilbydes en 
pakkeløsning med besøg på Havnemuseet, spisning eller kaffebord f.eks. 
I forbindelse med en tur til Palsgaard eller andre lokaliteter på Juelsminde 
halvøen. Turistchefen luftede muligheden for et sådant bredere 
samarbejde I forbindelse med generalforsamlingen. Tage har på 
turistkontoret fået en liste over busselskaber, der måske kunne være 
interesseret I et samarbejde. 

 Der har været kontakt til turistbureauet angående mulighederne for at kunne tilbyde 
forskellige selskaber en rundvisning på Havnemuseet og gerne som en samlet større 
pakke. Tage har fået en liste med en række busselskaber, som kunne være 
interessante at kontakte. Der var dog neighed om, at det måtte være turistbureauets 
opgave at koordinere de forskellige tilbud, som en sådan pakke kunne indeholde. En 
særskilt kontakt til Hotel Juelsminde Strand kunne dog være relevant.  

   Olaf og Tage tager dialogen med Turistbureauet. 

 



5. Orientering om projekt “Juelsminde Banen”.  
 Projektteamet Ole/Ole orienterede om projektets stade. Det skrider planmæssigt frem 

og skulle være klar ca. en uge før åbningen den 14. maj. Glasmontren, hvor 
modelbanen skal placers, er der også styr på. Vi skal have fremstillet en fotostat, som 
baggrund for modelbanen. Ole P. har et luftfoto, som kan anvendes til fotostat. 
Carsten får luftfotoet i pdf format og sørger for fremstilling af fotostaten, muligvis som 
en sponsoreret ydelse fra Inge Schur. 

 
6. Tage foreslår, at vi laver en udstilling om Christian Edderfulg, som er en 

legende på havnen. Der er mulighed for at erhverve Christians gamle 
skydepram, som kunne indgå som en del af udstillingen. Tage vil gerne, 
at vi sammen drøfter mulighederne. 

 Efter besigtigelsen på Havnemuseet, hvor Olaf redegjorde for de ændringer, der 
allerede nu er gennemført, blev man enige om at vente til næste sæson med “temaet” 
Christian Edderfugl. Skydeprammen kan skæres op, så vi kan have ca. en halvdel 
eller mindre  af skydeprammen i Havnemuseet. Tage giver besked til ejeren af 
skydeprammen og forespørger, om vi kan få den til næste sæson. 

 
7. Evt. 
  Preben orienterede om forsøget med overdækning af del af røgepladsen. Materialerne 

er købt hjem og vil forsøgsvis blive monteret en af de nærmeste uger. 
 Samtidig inviterede røgelaugets formand bestyrelsen for Havnemuseet til åbning den 

1. maj. Indbydelsen gælder også koner/kærester. Drikkevarer skal man selv 
medbringe og måske bliver der en lille egenbetaling for makrellerne. 

  
 Tage har udsendt en vagtplan for kustoderne udfra et forslag til åbningstider på 

Havnemuseet. Efter nærmere drøftelse blev man enige om, at vagterne princippielt 
skulle skæres ned til 2 timer. Tage reviderer forslaget og sender det rettede forsalg til 
Tom. 

 
 Ved besigtigelsen på Havnemuseet blev vi ligeledes enige om at flytte 

udstillingsmontrene ud til væggen og parallel med væggen. Det gav mulighed for at 
skaffe lidt mere plads i midtersektionen. Carsten står for det praktiske tømrerarbejde 
med at flytte stolperne. 

 
 “Pia Bangs Venner” (museumskutter) vil komme på besøg I Juelsminde I dagene fra 

den 10. – 13. juni. Kem vil undersøge mulighederne for, at den kan ligge ved 
lodsbroen. 

 
 Olaf orienterede om en henvendelse fra Øksenvad Menighedsråd, der kommer til 

Juelsminde på en lille udflugt. De skal have en guidet tur på Havnemuseet og guides 
til Palsgaard. For denne ydelse får vi udover normal entre 500 kr.  

 

 Ref. Tom 
 
 
 
 
 

 


