Bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. September kl. 15.00 i
Sejlklubbens klubhus.
Mødt: Carsten Clausen, John Jensen, Tage Rasmussen, Poul Frank Petersen, Olaf Bach,
Thomas Fænø, Ole Pedersen + Ole Svendsen og Jørn Hansen
Afbud fra: Preben Frandsen og Tom Laursen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 11. august 2015
2. Status på økonomi og medlemstal samt besøgstal.
Kassereren foreslår, at finansiering af alle vores
arrangementer og studieture går ind over foreningens konto
og dermed indgår I foreningens regnskab.
3. Evaluering af sæsonens sidste arrangement med
bagagerumsmarked og vores deltagelsei øl- og vinfestivalen
(festen på røgepladsen). Blandt andet priser på øl/vand.
4 Drøftelse af forplejning af kustoderne. Formanden foreslår, at
vi anskaffer en mindre kaffemaskine og indkøber kaffe, og lidt
småkager mv. til fri afbenyttelse for kustoderne.
5. Planlægning af evt. foredragsaftener i vinterhalvåret og
fastlæggelse af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling
6. Evt.
Poul Frank og Tage sørger for forplejning til bestyrelsesmødet.
Poul Frank klarer “det bløde brød” og Tage kaffen.
Tage vil orientere om studieturen til Thyborøn og et evt.
samarbejde med Hotel Juelsminde Strand.

Ad 1.: Godkendt, dog havde Thomas Fænæ talt videre med Rasmus Krat fra Glud
Museum, der ikke kunne love at der ville komme busture omkring Havnemuseet, men han
ville tage følgende med til bestyrelsen. Medlemmer af Havnemuseet ville kunne komme
gratis ind på Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum Mølle – det ville naturligvis
også gælde omvendt. – Havnemuseet kunne godkende dette forslag – vi afventer
resultatet fra de øvrige.

Ad 2.: John Jensen oplyste, at der var 263 medlemmer og besøgstallet pr. 1/9 havde
været 814. Det foreløbige regnskab viser en forbedring i forhold til budgettet, flot. Med
hensyn til arrangementer mm, skal alle indtægter og udgifter over foreningens konto.
Ad 3.: Bagagerumsmarked – 11 tilmeldte – Festen på Røgepladsen selv om vejret for en
gangs skyld ikke var 100 % med os gik det rimelig godt på Røgepladsen. De hidtil
gældende priser fastholdes.
Ad. 4: Kaffe til kustoder – det vedtoges, at anskaffe en elkedel + ”Neskaffe” så kustoderne
kunne lave kaffe – Thomas Fænø ville sponsorere noget vand (i flasker) fra Turistkontoret.
Ad 5.:Foredragsaften med Erik Lorentsen den 11/11 2015 – Generalforsamling 15/3 2016
– Kustodefest afholdes i januar eller februar – Carsten Clausen forhører om prisen ved
Pernille Juhl og Jonny Vallentin.
Ad 6.: Tage Rasmussen orienterede om turen den 12/9 2015 – der var tilmeldt 56 prs. –
der var et par der efterfølgende havde ringet om det var muligt at sælge de reserverede
biletter til andre (fordi de var inviteret til en fødselsdag), hvilket Tage havde sagt at han
ikke kunne – vi var enige i Tages disposition.
Vi vedtog at Havnemuseet skulle på Facebook og tilmeldes siden ”Det sker i Juelsminde”
– Thomas Fænø tager sig af dette.
Det blev ligeledes vedtaget at holde museet åbent i forbindelse med Lokalarkivets
udstilling i ”Galleriet”, den 1/11, 7 og 8/11 samt 14 og 15/11 2015 – udstillingen vedr.
Juelsminde Banen (udlånt af Glud Museum).
Næste møde tirsdag den 13/10 2015 kl. 15,00 - Olaf og John sørger for forplejning.

