Juelsminde Havnemuseum
Mandag den 22. april kl. 15.00 blev der afholdt møde på Havnekontoret.
Tilstede var:
Carsten Clausen (cc)
Olaf Bach (ob)
Tage Rasmussen (tr)
John Jensen (jj)
Jørn Hansen (jh)
Hans Riechers (hr)
Allan Jensen (aj)
Ernst Larsen (el)
Tom Laursen (tl) ref.
(aj) kunne oplyse, at han efter aftale med formanden havde købt domænet
www.havnemuseum.dk, og nu ville gå i gang med at få oprettet hjemmesiden med de få
oplysninger, der kunne lægges ind nu. (aj) ville sponsorere omkostningerne med oprettelse
og første års hosting af hjemmesiden. På hjemmesiden vil der blive en tilmeldingsformular,
så vi “fanger” medlemmerne digitalt. Det blev aftalt, at (tl) her i starten bliver (aj)´s kontaktperson
til bestyrelsen.
(cc) havde talt med Allan Forum, som godt ville lave nogle prpostkort, der kunne bruges til
udlevering til potentielle nye medlemmer. Forsiden skulle være billedet af ankeret på “Stormolen”.
(tl) laver et udkast til tekst på bagsiden af kortet.
(tr) oplyste, at arbejdsgruppen vedr. modtagelse af effekter mv. havde opsat plakater forskellige
steder med information om aflevering af effekter. Foreløbig er der fastlagt to datoer 
Lørdag den 11. maj og søndag den 12. maj fra kl. 10.00  14.00.
(tr) vil, hvis der er interesse for det, arrangere en tur til Strandingsmuseet i Thorsminde
www.strandingsmuseum.dk. I givet fald bliver det tirsdag den 7. maj. Tilmelding og nærmere
information om turen skal ske til (tr) på 20239401/75693401 senest den 1. maj.
Det blev i øvrigt oplyst, at biblioteket har stillet et lokale til rådighed oven på biblioteket
Wedelsgade 1. Udmærkede lokaler til formålet.
(ob) oplyste, at han havde haft kontakt til Rasmus Kreth, leder af Glud Museum. Der var meget
stor velvilje fra museets side, og der blev givet mange gode input til indretning af Havnemuseet.
Der er aftalt møde med Glud Museum på torsdag den 25. april med arbejdsgruppen.
(jh) kunne fortælle, at han havde talt med Hans Schur i anden sammenhæng og nævnt det
arbejde, der var sat i gang med etablering af Juelsminde Havnemuseum. Umiddelbart var han

positivt stemt med hensyn til støtte fra Schur Fonden. Nævnte i samme forbindelse muligheden
for at hente visse effekter på Industrimuseet i Horsens, som Hans Schur er formand for.
Opfordrede til, at man tog kontakt til museets ledelse.
(aj) nævnte, at hans kone Lene Østerskov arbejder på Glud Museum, blandt andet med
registrering mv. Hun ville gerne hjælpe og vejlede om systemer til registrering af effekter.
(jj) rejste spørgsmålet, om man ikke skulle overveje at tage entre. Det kunne evt. være gennem
et samarbejde med Havnen og Sejlklubben, så gæstesejlere fik udleveret en billet, som Havnen
/Sejlklubben senere kunne refundere Juelsminde Havnemuseum, hvis de benyttede billetten.
Efter en diskussion for og imod fri entre, blev konklusionen, at vi fastholder den tidligere
beslutning om fri entre indtil videre. Når museet er i god drift, kan vi overveje at opkræve entre.
(hr) gav en kort status over arbejdet med klargøring af lokalet og fremlagde nogle tegninger
på nogle indretningsdetaljer. Tegningerne blev med visse mindre ændringer godkendt. (cc)
sagde, at tidsplanen tyder på, at arbejderne kan blive færdig indenfor de næste 14 dage.
Oprindelig var tanken, at der skulle være sand på gulvet, men det var man blevet lidt betænkelig
ved. NyTag ville sponsorere 50% af udgiften til en gulvbelægning, der ville koste ca.
12.000 kr. (jh) ville så sponsorere de sidste 50%, dog max. 6.000 kr.
Med hensyn til Juelsminde handelsstandsforening og Juelsminde Erhvervsforening, så tager (tl)
kontakt til de to formænd for at aftale et møde, hvor vi kan drøfte, hvordan henvendelsen til
foreningerne medlemmer skal tilrettelægges, hvordan de kan støtte museet, og hvordan vi kan
være med til at promovere forretninger og virksomheder.
(tl) foreslog, at vi sender information ud til Sejlklubbens medlemmer og opfordrer til at tegne
medlemskab i Juelsminde Havnemuseum. Drøftes med Sejlklubbens formand. Er der accept
udsendes info til medlemmerne.
Endnu engang blev det drøftet, hvordan forsikringsforholdene bedst kunne løses. “Baronen”
havde oplyst, at det var muligt gennem museumsforeningen at tegne en “løsøreforsikring”.
Spørgsmålet udsættes indtil videre.
Det blev besluttet at opsætte en infostander ved havnemuseet. (ob) er tovholder på opgaven og
(el) gav tilsagn om at bistå med opgaven. Materialer til stander og opsætning kan Bendt
Pedersen evt. være behjælpelig med.
(el) havde været ved at undersøge hvilke realistiske muligheder der forelå for at søge tilskud fra
relevante fonde. Han nævnte i den forbindelse en række fonde, som han havde undersøgt
nærmere. En forudsætning for at søge midler, er formål, budget og en “fortælling”, der sætter
tingene i det rette perspektiv.
Det mest nærliggende er i første omgang at søge LAG midlerne lokalt. Fristen er 1. juni. (tl) retter

henvendelse til bestyrelsen for LAG Hedensted og sekretæren Susanne Ernst.
(cc) har givet (el) det historiske materiale fra Juelsminde Havn og yderligere kan fremskaffes om
andre historisk interessante emner, der knytter sig til havnen og lokalområdet..
Der blev ikke aftalt nyt møde. Arbejdsgrupperne arbejder nu med de respektive emner og kan i
det omfang de finder det nødvendigt drøfte den videre fremfærd med bestyrelsen.

