Torsdag den 4. juli 2013 blev der afholdt bestyrelsesmøde på Havnekontoret kl. 16.00
Deltagere: Carsten Clausen, Freddy Frederiksen, Olaf Bach, Svend Madsen, Tage
Rasmussen, Jørn Hansen, Bendt Petersen og Tom Laursen (ref.)
Dagsorden for mødet:
1.
orientering fra formanden.
2.
økonomi
3.
åbningsdagen.
4.
pirat weekend.
5.
evt.
ad. 1
Arbejdet med indretning af museet skrider rigtig godt frem. Der har været rigtig mange, der har
bidraget til det resultat vi nu står med. Der har været en helt enestående opbakning til projektet.
Det viser, at vi godt kan i Juelsminde, når vi bare står sammen. Vi er næsten klar til åbningen
den 20. juli.
ad. 2
Kassereren var fraværende p.g.a. ferie, men overordnet set har vi fået donationer på i alt
ca. 250.000 kr. Der er tegnet ca. 100 medlemmer, så alt i alt et meget flot økonomisk resultat.
Der er et par potentielle muligheder for yderligere donationer, som skal undersøges. Blandt andet
vil Preben undersøge muligheden for en donation fra Anders Kirk Johansen. Jørn havde også et
par muligheder, vi skal have undersøgt.
ad. 3
Åbningsdagen er som tidligere besluttet fastsat til lørdag den 20. juli. Tidspunktet for
den officielle åbning bliver klokken 14.00 ved Borgmester Kirsten Terkilsen.
Der hænges et klæde op over døren til Havnemuseet, som Borgmesteren med et behændigt ryk
fjerner, og dermed erklærer hun havnemuseet for åbnet.
Carsten får endelig bekræftelse fra Juelsminde Pigegarde, om de kan spille til indvielsen.
Der tændes op i røgeovnen og gæsterne bliver budt på en smagsprøve på frisk røgede makreller
og et glas hvidvin eller et lille glas øl eller vand. Vi griller også nogle pølser. Serveringen foregår
fra teltet på røgepladsen.
Koner/kærester opfordres til at hjælpe med serveringen mv.
Freddy sørger for det nødvendige indkøb dog sørger Carsten for makreller.
Vi skønner, at der kan komme ca. 200 gæster/besøgende.
Carsten og Olaf sørger for pressekontakten og muligheden for at få TV Syd herop. Der indrykkes
desuden en annonce i Ugeavisen ca. ¼ side.
Vi sender indbydelse ud pr. mail. Der udsendes en indbydelse til medlemmerne og en anden til
de som har doneret et kontant beløb. Carsten forsøger at få en ajourført liste på de to grupper.
Tom udarbejder indbydelserne. Olaf forsøger at få lavet en håndskreven sponsortavle.

Der afholdes et formøde torsdag den 18. juli kl. 16.00 på Havnekontoret for at få
finpudset arrangementet.
ad. 4
I samarbejde med handelsstandsforeningen bliver der arrangeret en piratweekend i dagene
26,27 og 28. juli. Vi har givet tilsagn om at deltage i festlighederne. Vi skal blandt andet sælge
billetter til “Castor”, der vil sejle nogle “piratturer” med børn og barnlige sjæle, Børnene bliver
klædt ud, får ansigtsmaling mv. Desuden vil vi sælge grillpølser, øl, vin og vand. Salget foregår
fra teltet på røgepladsen. Der er allerede indtegnet personale til opgaven. De afgør selv, hvor
længe de vil holde åbent.
Preben vil køre turistture i sin veteranbil  mod betaling ?
ad. 5
Som vi tidliger har besluttet, så deltager vi i Havnefestoptoget søndag den 14. juli. Preben
kører i sin veterenbil efterhængt en trailer med fyrtårn fiskegarn mv. Olaf sørger for diverse skilte
og Carsten samler sammen, hvad vi har af postkort til uddeling. Preben vil forhøre Peete
Joensen fra 60erne, om han vil være med i optoget os spille sømandsviser på sin harmonika.
Vognen og traileren pyntes op efter nærmere drøftelse på tirsdag den 11. juli kl. 15.00 hos
Frandsen Entreprenør. Industrivej
Følgende deltager i optoget: Preben, Svend, Peter Murer, Tage, Børge og evt. flere.
Tom har været i dialog med Insero om støtte til et projekt, hvor vi interwier forskellige relevante
personer om deres tilknytning til havnen og dens forskellige historiske epoker. Tidligere
lokalredaktør Keld Lorentsen vil godt medvirke og Horsens Videoklub har også givet tilsagn om
medvirken.
Insero skal have en konkret ansøgning med tidsplan, budget og en nærmere redegørelse for
formidlingen af projektet. Skal vi gå vider med projektet ? Det var der stemning for, så Tom
arbejder videre med projekt og konkret ansøgning til Insero.

