
Juelsminde Havnemuseum 
Bestyrelsesmøde tirsdag den10. februar 2015, kl. 15.00 I Sejlklubbens klublokale. 
 
Fraværende: Thomas Fænø, Carsten Clausen og Svend Madsen 
Udover bestyrelsesmedlemmerne var suppleant Ole Svendsen mødt. 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Udkast til indkaldelse til generalforsamling den 24. marts. 
3. Orientering vedr. kontakt til Lars Kragegaard om foredragsaften ultimo februar. 
4. Evt. 
 
Ad. 1 Referatet fra mødet den 13. januar 2015 blev gennemgået.  
I den forbindelse orienterede Tage om hans kontakt til Peete Johnsen og Steen Zoffmann, 
der begge var villige til at demonstrere forskellige sømands dicipliner, splejsning af 
tovværk, fortøjningsmåder, takling mm. Tage ville også selv deltage i aktiviteterne.  
 
Carsten Clausen havde haft kontakt til Sejlklubbens formand vedr. Sejlklubbens 
medvirken på åbningsdagen med en lille udstilling foran Havnemuseet og 
hvervekampagne for sejlsporten. Det var blevet modtaget positivt, og vi afventer nu 
endelig stillintagen fra sejlklubben. 
 
Med hensyn til delvis overdækning af røgepladsen med nogle sejl, som drøftet sidst, så 
havde Preben forelagt det for Børge, der var med på forslaget. Vi blev enige om, at der 
skulle rettes en uformel henvendelse til Havnebestyrelsen om forslagets realisering 
(formanden). 
 
Preben og Viggo Frandsen skulle I fællesskab forsøge at lave et manuskript til de to 
videoer, der omhandler havnens udvidelse og klubhusbyggeri.  
John Jensen havde endnu en video, der omhandlede det same emne, som han afleverede 
til Preben. 
 
Forslagene fra Ilse og Viggo Frandsen havde Tage givet en tilbagemelding på. Bliver taget 
op på et senere tidspunkt. 
 
Olaf Bach orienterede om hans kontakt til Knud Søndergaard angående dennes 
medvirken på generalforsamlingen. Knud Søndergaard har givet tilsagn om sin medvirken 
og det tidsmæssige og indholdsmæssige er afklaret med Olaf. 
 
Ole Svendsen har som aftalt sidst lavet et par prøver på nye plader til plancherne. Olaf og 
Ole går videre I processen og ligeledes som aftalt forøges belysningen i lokalet. 
 
Efter en kort drøftelse af de nævnte punkter fra sidste møde godkendte man referatet. 
 
Ad. 2 Udkast til indkaldelse til generalforsamling blev forelagt og drøftet. Bortset fra en 
mindre ændring vedr. foredraget I forbindelse med generalforsamlingen, blev udkastet 
godkendt. Indkaldelsen udsendes pr. mail til medlemmerne og Carsten forsøger at få lidt 
foromtale I pressen. Indkaldelsen udsendes I uge 9. 
John kunne I øvrigt oplyse, at vi har 208 medlemmer og en status på ca. 242.000 kr. Hvis 
vi kan fastholde medlemstallet og fortsat få lidt overskud på vores arrangementer, så hviler 
driften I sig selv. Der var enighed om også I 2015 at omdele vores lille info til alle 
husstande I Juelsminde-Klakring området. 
 



Ad. 3 Tage havde haft kontakt til Lars Kragegaard, men havde endnu ikke haft mulighed 
for at aftale et møde med Lars. Tage ville forsøge med et møde mandag den 16. februar. 
Hvis muligt deltager Preben og Olaf også I mødet. Tage melder hurtigt tilbage. Det 
oprindelige forsalg om foredragsaften ultimo februar kunne ikke nåes. I stedet forsøger vi 
med en dag primo marts måned. 
 
Ad. 4 Olaf og Tage orienterede om forskellige kontakter til selskaber, der havde ønsket en 
rundvisning på Havnemuseet og for en enkelts vedkommende også en guidet rundtur i 
Juelsminde. I den forbindelse kunne Ole Pedersen og Olaf orientere om et project, 
Lokalarkivet var blevet inviteret med i – “Kend Din Landsby”. Navnet på projektet passed 
nok ikke så godt på Juelsminde, men ideen med QR koder, som navigation I lokalområdet 
var meget spændende. QR koder kunne vi måske også overveje forskellige steder i 
Havnemuseet. Vi følger projektet nøje og kan så tage det op på et senere tidspunkt. 
I øvrigt skal vi forsøge at udbygge samarbejdet med Glud Museum med hensyn til 
besøgsarrangementer. 
 
Tidligere på ugen havde Herning Folkeblad aflagt et besøg på Havnemuseet. De var i 
færd med at skrive en artikel om det kulturelle liv i Hedensted Kommune, som den 
kommune i landet, der brugte færrest skattekroner på kulturen. De havde forinden besøget 
på Havnemuseet lavet et længere interwiev med Borgmester Kirsten Terkilsen.  
 
Olaf præsenterede et foreløbigt udkast til info-folder, som Thomas og Olaf var tovholder 
på. Olaf efterlyste ideer til form og indhold. Der er tilsagn fra Inger Schur om gratis trykning 
af folderen. John tiltræder udvalget. 
 
John foreslog som afternativ til forslagene om erhvervelse og placering af gammel 
fiskekutter, at vi anskaffede et styrehus fra en fiskekutter, som kunne anbringes som 
indgangsportal til Havnemuseet. Den overvejende stemming var nok lidt “afvisende”. Skal i 
givet fald drøftes med ejeren af bygningen (Jørn). 
 
Tage havde gennem Peete Johnsen fået nogle bådmodeller fra dødsboet efter “Ib 
Pælemester”. Der var stemming for, at vi forsøgte at sælge dem gennem den Blå Avis 
eller “Gul og Gratis” eller andre tilsvarende. Vi kunne også forsøge at sælge enkelte 
modeller på Havnemuseet. Vi undersøger I første omgang om vi kan finde nogle faktuelle 
oplysninger om de enkelte modeller. 
 
Vi drøftede også, hvordan vi kunne “klæde kustoderne på”, så de bedre kunne guide de 
besøgende. Vi drøftede bade mere skriftligt material og måske også en nøjere 
gennemgang på Havnemuseet. Blandt andet vores skærme var der nogen usikkerhed 
omkring. 
Det blev aftalt, at vi i første omgang forsøger med en informationsaften i kombination med 
en mere konkret anvisning på selve Havnemuseet. Vi forsøger med en “kustodeaften” 
tirsdag den 14. april I Sejlklubbens klubhus. Carsten tager kontakt til Sejlklubben for at 
reserve klubhuset. 
 
Hans Jørgen fra “Havnerotterne” havde optrykt en lille sangbog, som han selv havde 
afholdt udgiften til. Da Havnerotterne ved rigtig mange af vores arrangementer havde 
leveret den musikalske underholdning, blev det besluttet at yde et “sponsorat” på 250 kr. 
 
Ref. Tom 
 
 
	  


