
Juelsminde Havnemuseum 
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 10/03-2015 kl 1500 i Sejlklubbens 
klubhus. 
 
Fraværende: Svend Madsen og Thomas Fænø 
Desuden var suppleanterne Poul Frank Petersen og Ole Svendsen 
mødt. 
  
1.       Godkendelse af referat fra sidste møde den 10/02-2015. 
2.       Gennemgang af ny brochure v/ Olaf Bach 
3.       Overdækning af røgplads, hvor langt er vi? Preben Frandsen 
4.       Drøftelse af forsvundet album/ hvem står til valg til næste      
generalforsamling/lokale til kustodeorientering er OK/Sejlklubben vil 
gerne deltage med udstilling til åbningsdagen af Museet. 
5.       Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab for 2014 
ved John. 
6.       Orientering af CC om besøget i Holocaust museet i Houston. 
7.       Orientering og gennemgang af Havnemuseets nye website. 
Ole Pedersen. 
8.       evt. 
 
Ad 1 Referatet godkendt 
 
Ad 2 Olaf præsenterede et første udkast til en lille folder, der kort 
beskriver Havnemuseets grundlag og en summarisk beskrivelse af 
udstillingen. De enkelte temaer i museet bliver nummereret, så man 
hurtigere kan orientere sig, og indledningsvis beskrives havnens 
tilblivelse. 
Selve det færdige layout og trykningen har Schur lovet at stå for. 
Når Jørn Hansen kommer tilbage bliver der taget kontakt til schur. 
Det er ikke helt afklaret, om der også skal være tekst på tysk. 
 
Ad 3 Preben har sammen med nogle af medlemmerne fra 
røgelauget set på mulighederne for en fleksibel overdækning. 
Preben har både master og nogle gamle sejl, der kan anvendes. 



Preben og Carsten fintænker projektet, og når det er overstate, 
sender vi en skitse til Havnebestyrelsen for at få endelig accept af 
projektet. 
 
Ad 4 Fotoalbummet er ikke dukket op endnu trods ihærdige forsøg 
på at få det opsporet. John har skrevet til Ulla Blaabjerg og beklaget 
albummets bortkomst, men vi har gjort alt for at få fremskaffet det. 
Det er meget beklageligt, men vi kan jo ikke betale os fra det. 
Måske dukker det op en skønne dag. Vi lukker sagen og håber 
fotoalbummet dukker op på et tidspunkt. 
På generalforsamlingen I 2016 er der 3 bestyrelsesmedlemmer på 
valg. Ud af bestyrelsens 9 medlemmer skal de 6 vælges på 
generalforsamlingen. De 3 medlemmer er udpeget af henholdsvis 
Juelsminde Havn & Marina, Turistforeningen og Juelsminde 
Klakring Lokalarkiv. 
Der er reserveret lokale til kustodeorienteringen (sejlklubbens 
klublokale). 
Sejlklubben har meldt tilbage, at de gerne vil deltage med en lille 
udstilling på åbningsdagen den 23. maj.  
I øvrigt kommer “Festudvalget” med et samlet forslag til aktiviteter 
ikke kun på åbningsdagen men for hele sæsonen. Så vidt muligt 
lægger vi os op af andre lokale arrangementer på havnen og I 
byen. Vi tager udgangspunkt i Handelsstandsforeningens 
aktivitetskalender. Forslaget forventes at kunne præsenteres på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
AD 5 John fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet udviste 
et underskud for 2014 på 12.595,04 kr. Vi har haft udgifter for 
139.481,74 kr. og indtægter for 126.886,70 kr. 
Der er aktiver på 246.736,29 kr. 
På baggrund af regnskabet blev der udarbejdet et budget for 2015, 
der viser indtægter 106.000 kr. og udgifter på 108.000 kr. Bortset 
fra et nyt medlemsskab på 300 kr. for et par, er der ikke væsentlige 
ændringer. 
 



Ad 6 Carsten orienterede om sin USA-tur, hvor han blandt andet 
havde aflagt besøg på Holocaust Museet I Houston. Museet havde 
tidlige haft kontakt til Juelsminde Havnemuseum (John), der havde 
været behjælpelig med tegninger mv. Af en gammel Juelsminde 
Kuter, bygget af Aage Andersen. Carsten havde en særlig hilsen 
med til John. Til sommer kommer der en mindre deputation til 
Juelsminde. Nærmere herom senere. 
 
Ad 7 Helena Holm og Thomas, der har arbejdet med vores website 
præsenterede websitet så vidt som de nu var kommet. Helena var 
forhindret I at deltage, så Thomas stod for præsentationen. Med 
nogle få tilføjelser og rettelser godkendte man websitet. Der var 
general tilfredshed med resultatet. Websitet skal være klar til at 
kunne lancers på generalforsamlingen den 24. marts.  
Det blev besluttet, at Ole Pedersen bliver administrator på systemet 
og at John og Olaf også skal introduceres til systemet.  
Der blev aftalt en introduktion af systemet søndag den 15. marts kl. 
10.00 I sejlklubben klublokale. 
 
Ad 8 Tage orienterede om nogle henvendelser han havde fået om 
besøg på Havnemuseet uden for den normale åbningstid. Alt I alt 
ca. 70 besøgende. 
Carsten orienterede om, at Thomas Fænø har meddelt, at han 
trækker sig fra bestyrelsen, set I lyset af, at han stopper som 
forpagter på Juelsminde Strand Camping. Turistforeningen skal så 
have udpeget et nyt medlem. Carsten anmoder Turistforeningens 
formand om at få udpeget et medlem til Juelsminde Havnemuseum.  
Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til Thomas for indsatsen og 
held og lykke fremover. 
Man drøftede, om vi skulle anskaffe en bærbar-pc, da den 
nuværende stationære ikke er tidssvarende og kun vanskeligt kan 
køre på nettet. Det blev besluttet, at der anskaffes en pc til ca. 4000 
kr. John forestår indkøbet. 
 
Ref. Tom 
 



 


