Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. maj 2013
Deltagere: Carsten Clausen, Preben Frandsen, Freddy Frederiksen, John Jensen, Tage
Rasmussen, Olaf Bach, Jørn Hansen og Tom Laursen (ref.)
1, Status ved formanden, hvor langt er vi, hvad mangler vi, og hvem gør hvad.
2, Status ved udvalgsformændene.
3, Hvordan ser det ud med vore ansøgninger.
4, Økonomisk oversigt v/ John
5, Endelig indretning.
6, Alarmanlæg? (Tom)
7, Åbningsdato.
8, Eventuelt.
ad. 1
Carsten gav en orientering om arbejdet med den fysiske indretning af lokalet. Der er bestilt et
vindfang ved Henrik Ravn Knudsen, men vi skal selv male og isætte glas mv. Arbejdet forventes
færdigt om 12 uger.
Elinstallationen er stort set afsluttet. Der skal monteres elskinner  pris 6800 kr. Der indkøbes 10
 15 spot alt afhængig af den konkrete indretning.
Montre og opslagstavler er ligeledes bestilt, så montage mv. kan påbegyndes. Vi påregner fortsat
åbning primo juli.
ad. 2
Der er p.t. registreret 116 effekter, og der er henvendelser om yderligere ca. 30 effekter. Der skal
tages kontakt til de pågældende personer. Der skal prioriteres, så vi ikke får for mange ens
effekter.
Der forestår et stort arbejde med at få beskrevet de effekter og billedmateriale vi vil udstille.
Hvordan sikrer vi “den røde tråd” i udstillingen ? Der var enighed om, at det skal være en
kronologisk fortælling i et historisk perspektiv. “Redaktionsgruppen” bliver nødt til at få lidt
assistance til arbejdet, hvis det skal kunne nås til primo juli. Jørn tilkendegav, at Jette Hansen var
villig til at hjælpe med noget skrivearbejde.
ad. 3
Der er sendt ansøgninger til følgende: Hedensted Kommune, Juelsminde havn og marina,
Nissens, Incero, Peter Madsens Rederi, Augustinus Fonden og J. Lauritzens Fond. Der er
tilsagn fra Juelsminde Havn og Marina om et engangsbeløb på 25.000 kr.
I nærmeste fremtid sendes ansøgninger til: Hornsyld Købmandsgård, Hede Nielsens Fond,
Schur v/ Hans Schur (hsc@schur.com), Juelsminde Vand (gadelysfonden), Juelsminde
Borgerforening, Sejlklubbens Venner, Sejlklubben, Horsens Folkeblads Fond, Sydbank, Den
Jyske Sparekasse, Danske Bank, Palsgaard, DS Torm, DS Norden og Lego Fondene.

ad. 4
Der er p.t. en saldo på 20.692, 64 kr. Der er tegnet 70 medlemmer. En del har indbetalt mere
end kontingentet på 200 kr. Der er en ubetalt regning på 10.000 kr. for elmaterialer. Ejeren Jørn
Hansen betaler regningen. Det blev foreslået, at vi inden den officielle åbning husomdeler en
“løbeseddel” med opfordring til medlemskab og/eller støtte.
ad. 5
Det blev drøftet, hvordan den endelige indretning skulle være. Nogen entydig afklaring nåede man
ikke frem til. Hans Jørgen Pedersen, der tidligere har været tilknyttet “Legoland” og stået for
opbygning af “Legoland” i Danmark og udlandet, har givet tilsagn om at ville hjælpe med
opbygningen/indretningen af Havnemuseet. Registrerings/redaktionsgruppen tager kontakt til
Hans Jørgen.
ad. 6
EC Sikring har tilbudt at montere alarmanlæg uden beregning, men vi skal betale et abonnement
på 150 kr./måned. Anlægget bliver med overvågning fra kontrolcentral og opkald til mobiltelefon
efter nærmere aftale. Det blev besluttet at sige tak for tilbudet.
ad. 7
Afklaret under ad. 1.
ad. 8
John vil prøve at arbejde med et “logo” til vores digitale kommunikation og evt. brevpapir. Jørn
sender et “digitalt værktøj” til John.
Carsten fremlagde et forslag til skiltning over døren til Havnemuseet. Det er et
billedskærearbejde med teksten “Havnemuseum”. Forslaget blev godkendt. Der søges en
billedskærer, der kan fremstille skiltet.
I forbindelse med Skt. Hans arrangementet har vi fået tilbudt at stå for salget af øl/vand. Vi
påtager os opgaven. Carsten undersøger, om vi kan låne en fadølsvogn ved Carlsberg/Tuborg.
Vi har fået en henvendelse fra Juelsminde Havnefest om deltagelse i optoget. Vi overvejer
henvendelsen.

