
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juli 2017, kl. 

15,00 i Havnemuseet 

 

Afbud: Tom Laursen og Kem Kaas  

Der var ikke udsendt dagsorden til mødet, hvor følgende blev drøftet: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2017 

Godkendt. 

2. Bestyrelse 

Efter Johns alt for tidlige bortgang, indtræder Ole Svendsen i bestyrelsen. 

Rie har tilbudt at fortsætte med arbejdet som kasserer – bestyrelsen tager gerne imod 

tilbuddet, og indsætter Rie som forretningsfører til næste generalforsamling hvor vi vil 

forsøge at få Rie indvalgt i bestyrelsen. 

3. Signalmast 

Palsgaard Sommerspil vil gerne bruge masten, har fået telefonnummer til Form og Farve 

m.v.. Vi drøftede ligeledes brugen af masten, herunder evt. indkaldelse af foreninger mv., 

der kunne være interesseret i at bruge masten, til et møde i september måned. Masten skal 

repareres i efteråret, så den svarer til det Bestilte. 

4. Sponsor 

EC SIKRING har ikke taget betaling for udvidelse af alarmen på, ligeledes har BM maler 

ikke taget betaling for arbejdet med Palsgaard hjørnet eller maling af logo over 

indgangsdøren – mange tak til dem. 

5. Sankt Hans 

Arrangementet gik fint, dog er der for stort spild ved fadøl, så vi vil fremover kun sælge 

flaskeøl, der skal så være mindst 4 til at passe ”baren”. 

6. Hjortsvang Museuum's henvendelse om samarbejde 

Samarbejdet skal umiddelbart være henvisning til hinanden og evt. brochureudlevering til 

besøgende samt evt. link på hjemmesider. 

7. Arrangement på røgepladsen den 5. August  

Posterne blev fordelt CC sender planen ud.  

Arrangementet den 3. september flyttes til den 2. september ligeledes museets sidste 

åbningsdag, efter arrangementet inviteres bestyrelse m.fl. til afslutning på røgepladsen. 

8. Flagstænger 

De gamle stænger skal blot kasserer, forslaget om at lave huller i asfalt til flagstængerne 

venter til senere møde. 

9. Åbningstider 

Der mangler bemanding til museet i perioden 11-13 lørdag/søndag i juli måned Tage er i 

gang med at finde kustoder. 

 



 
 

 

10. Simulator  

Besøget ved leverandøren af simulatoren var en meget positiv oplevelse – det tilbudt 

projekt var meget bedre end det vi så i Ålborg. Der er kommet et fornyet tilbud med de krav 

vi havde til projektet + kort med havnemanøvre mv i Juelsminde havn. Tilbuddet inkl. 

Havnemanøvren lyder på 400.000 plus moms, hertil kommer vores udgifter til bygning af 

styrehus – Vi venter med endelig afgørelse til alle bestyrelsesmedlemmer har accepteret. 

11. Børneaktivitet på museet 

Poul Frank havde et forslag om en børneaktivitet på museet a la den der er på Glud 

Museum, hvor børnene via nogle som. På et A4 ark, skal finde en forbryder – Vi må kunne 

lave noget lignende ikke sandt! 

12. Dørpumpe 

Der er sat en uoriginal skrue i til dørpumpe, skal udskiftes med en original skrue/bolt eller 

hvad det nu er CC får fat ihenrik. 

13. Info til kustoder om lyse skærme mm 

Der er nogle kustoder der ikke hvordan lys mv skal tændes og slukkes der bør evt. 

udarbejdes ny instruks. 

 

Ole P 

 

 


