
Juelsminde Havnemuseum 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. januar 2015, kl. 15.00 I Sejlklubbens klublokale. 
 
Der var afbud fra: John Jensen og Thomas Fænø. 
Udover bestyrelsesmedlemmerne var suppleant Ole Svendsen mødt. 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Forslag til åbningstider i 2015. 
3. Tilbud på samarbejde om markedsføring. 
4. Drøftelse af ny bar samt overdækning på Røgpladsen.(sponsering?) 
5. Forslag og ideer fra Ilse og Viggo Frandsen. 
6. Generalforsamling/forberedelse. 
7. Evt. 
 
Ad. 1 Referatet fra mødet den 26. november 2014 blev gennemgået. I den 
forbindelse drøftede man forskellige forslag til aktiviteter, blandt andet “arbejdende 
værksteder”. Det kunne dels være I Havnemuseet og dels på røgepladsen. Peete 
og Steen Zoffmann var villige til at demonstrere forskellige sømands dicipliner, 
splejsning af tovværk, fortøjningsmåder, takling mm. Måske kunne vi også få Ernst 
Madsen til at demonstrere forskellige garntyper og reparation af disse. Efter mødet 
har Tage været i kontakt med Ernst, og han ønskede ikke at deltage i disse 
aktiviteter. 
Efter yderligere drøftelser af forslag til aktiviteter blev referatet godkendt. 
 
Ad. 2 Tage havde udarbejdet et forslag til åbningstider, baseret på erfaringerne fra 
2014. Forslaget blev drøftet. Det blev besluttet at rykke åbningen til den 23. maj 
(Pinselørdag). Festudvalget fremkommer med konkrete forslag til aktiviteter på 
åbningsdagen. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde (10. februar) 
Med få ændringer blev Tages forslag godkendt. Det reviderede forslag er vedhæftet 
referatet. 
 
Ad. 3 Fra Jørgen Laustsen – www.feline.dk har vi modtaget tilbud på samarbejde 
om markedsføring i forbindelse med firmaets markedsføring af ferieboliger og 
sommerhuse. 
Tilbudet blev drøftet. Konklussionen blev, at vi siger pænt nej tak til tilbuddet. 
Gennem www.visitjuelsminde.dk mener vi, at vi er dækket ind I forhold til 
ferieboliger/sommerhuse. Carsten svarer Jørgen Laustsen. 
 
Ad. 4 Den bar vi anvender i forbindelse med de forskellige aktiviteter på 
røgepladsen er kun til låns og trænger til en lille renovering. Derfor forslaget om at 
anskaffe en ny. Konklussionen blev imidlertid, at vi renoverer den eksisterende bar. 
Med hensyn til overdækning skal vi være opmærksom på at få søgt tilladelse hos 
havnebestyrelsen, så der ikke opstår unødige konflikter I forhold til naboer mv. 
 
Man drøftede forskellige mulige løsninger på en overdækning, der let kunne 
demonteres/tages ned uden for sæsonen. Det skulle være noget, der havde et vist 
maritimt udtryk. Et eller flere sejl på nogle master blev det forslag, der skulle 
arbejdes videre med. Preben fik opgaven med at “fintænke” forslaget, så det kunne 



konkretiseres I forhold til en ansøgning til havnebestyrelsen. Forslaget skal 
behandles så betids, at det kan være klar til åbningen den 23. maj. 
 
Ad. 5 Ilse og Viggo havde sendt følgende forslag og ideer: 

1. Nye flagstænger uden for Havnemuseet, evt. som de har ved Turistkontoret. 
2. Mørkeblå tynd vest til kustoderne med tryk – Havnemuseum. 
3. Eleverne på Juelsminde Skole kunne skrive en stil om livet på havnen I 

fordums tid. I den forbindelse kunne de komme på Havnemuseet og stille 
spørgsmål. 

4. Få lavet en kort historie om byens og havnens oprindelse og hovedpunkterne 
I udviklingen frem til nu. Det kunne være som store fotostater med billeder 
eller stregtegninger suppleret med korte tekster. 

Ilse har prøvet skrivning af stil på Glud Museem med Stouby Skole. Det havde 
været en oplevelse. 
 
Ideerne blev drøftet. Vi anskaffer nye flag (Carsten er tovholder). Veste til 
kustoderne var der ikke stemming for. Derimod skal kustoderne bære et navneskilt. 
Forslaget med involvering af skoleeleverne på Juelsminde Skole, var der enighed 
om, at det skulle der arbejdes videre med. Ilse opfordres til at følge op på forslaget 
og vende tilbage til bestyrelsen, når det var konkretiseret yderligere. Forslaget med 
byens og havnens oprindelse og udvikling prøver vi at arbejde videre med sammen 
med de øvrige nye tiltag på Havnemuseet. 
 
Ad. 6 Da den første ordinære generalforsamling var I 2014 er der ingen på valg i 
2015, da valgperioden er 2 år. Olaf Bach tager kontakt med Knud Søndergaard for 
at få aftalt nærmere om hans medvirken. Indvarsling til generalforsamlingen sørger 
Tom for. 
 
Ad. 7 Carsten orienterede om de kontakter han havde haft angående den lille 
fiskekutter “Nordlyset”. Det var tanken, at Havnemuseet skulle købe fiskekutteren 
og få den opstillet I tilknytning til Havnemuseet. Kunne evt. være på en del af 
røgepladsen. Men problemet var, at der var en pantehæftelse på 150.000 kr. 
kutteren er stort set intet værd. Indtil videre stilles sagen I bero. 
 
Olaf havde lidt problemer med plancherne, når der skulle skiftets billeder og 
documenter. Det blev forslået, at lave et forsøg med tynde korkplader, der kunne 
sprøjtes hvide. Olaf og Ole Svendsen laver et forsøg. 
 
Belysningen I Havnemuseet er for svag. Der anskaffes yderligere 10 spots. Ole 
Svendsen er tovholder på opgaven. 
 
Orinteringen til kustoderne skal måske udbygges yderligere. Der kunne på kontoret 
være et par ringbind med informationer, så kustoderne I stille sunder kunne sætte 
sig ind og læse  på “leketien”. 
 
Preben og Viggo Frandsen vil I fællesskab udarbejde et manuscript til en gammel 
video om havnens udvidelse og bygning af klubhus. Det kunne så senere indtales 
og lægges ind på videoen. Det forsøges, om det kan blive færdigt til åbning 
åbningsdagen 2015. 
 



Der har tidligere være forslag om en foredragsaften. Der er ikke kommet forslag 
frem endnu. Tage havde et forslag om at få Lars Kragegaard til at holde et foredrag 
om havnen. Tidspunktet skulle være medio/ultimo februar. Tage har efter mødet 
haft kontakt til Lars Kragegaard. Han ville gerne komme og holde et lille historisk 
foredrag om havnen. Tage og Tom arbejder videre med forslaget og holder 
bestyrelsen orientert om det konkrete indhold, tidspunkt mv. 
 
Olaf mangler rekvisitter, der kan understøtte historien om sejlklubben og roklubben. 
Der er dokumenter og billeder nok. Vi kunne måske godt have en lille udstilling af 
joller og andet sejlermateriel foran Havnemuseet. Det kunne måske være I 
forbindelse med åbning af Havnemuseet den 23. maj. Carsten tager kontakt til 
Sejlklubben. 
 
Der er sendt et foreløbigt oplæg til ny hjemmeside. Der arbejdes videre med 
oplægget. Billeder fra Havnemuseet efterlyses. De, der evt. har billeder fra 
Havnemuseet, bedes sende dem til helena_racer@hotmail.com  
 
Vi forsøger, om vi kan have hjemmesiden og programmet for sæson 2015 klar til 
præsentation på generalforsamlingen den 24. marts. 
 
Ref. Tom 
  
 
	  


