Referat fra bestyrelsesmøde den 21. oktober kl. 16.00 på Havnekontoret
Fraværende: Thomas Klostergaard (Turistforeningen)
Dagsorden:
Det fremgår af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, at vi primært skal arbejde med
følgende temaer I løbet af vinterhalvåret:
Juelsmindebanen I relation til havnen
Sejlklubben/roklubben
JKL færgeriet
“Havnens originaler”
“Det fortællende interview”
Vi skal have fastlagt både opgavefordeling, arbejdsform og tidsplan for de enkelte temaer
– hvem gør hvad hvornår –
“Hængepartier” fra tidligere bestyrelsesmøder:
Ekskursion til Spinderihallerne I Vejle – AV udstyr mv.
Ideer til medlemsaktiviteter I vinterhalvåret
Ny procedure for åbning/lukning af Havnemuseet – er der lavet aftale med Marineshoppen
Udbygning af vores hjemmeside
Sponsortavle
Hvem skal vi forsøge at få med til "Det fortællende interview" - forslag til personkreds
Kassereren giver en kort status på økonomien og forslag til nødvendige investeringer I ITudstyr og programel.
Gensidig inspiration og information.
Vi started lidt bagfra. John fremlagde en økonomisk oversight, der viste en saldo pr. 21.
oktober på 223.932,28 kr. Der er senest indgået en donation på 20.000 kr. Fra Sydbank.
Vi har årlige driftudgifter på ca. 60.000 kr., så man drøftede endnu engang spørgsmålet
om entreindtægter.
Det blev besluttet, at det fra næste sæson skal koste 20 kr. for voksne. Børn gratis
adgang i følge med voksne. Medlemmer har ligeledes gratis adgang. Derfor skal der
udarbejdes medlemskort fra næste sæson.
Carsten undersøger, hvordan vi praktisk skal håndtere billetering mv. Der var forslag om
selvklæbende markater med logo eller lign., der kunne sættes på tøjet, som synlig bevis
for betaling.
John oplyste, at der var indkøbt programel for 750 kr. Det er Office 365 til 5 brugere, der er
købt i abonnement for 1 år. Programmet kan installers hos de bestyrelsesmedlemmer, der
har behov for det. Man skal blot kontakte John, så vil han sørge for det videre fornødne.

Carsten havde været I kontakt med “Form og Farve” angående en sponsortavle. Der blev
drøftet flere forskellige løsninger/forslag, og man endte op med et forslag med en tavle på
ca. 40x70 cm med de enkelte sponsoreres navn/logo monteret på en sådan måde, at de
kan udskiftes efter behov. Carsten arbejder videre med opgaven.
Hjemmesidens indhold og grafiske udtryk blev drøftet. Allan Jensen er foreningens
webmaster. Carsten tager kontakt til Allan for at drøfte, hvordan vi får gjort hjemmesiden
lidt mere spændende og informative. Muligvis skal vi have knyttet en webdesigner på
opgaven.
Carsten kunne I øvrigt oplyse, at Marine Shoppen havde sagt ja til at hjælpe med
“nøglehåndteringen”.
Studieturen til Spinderihallerne I Vejle, hvor vi skulle se deres AV-installationer, vil John få
planlagt I nærmeste fremtid. Når dato og tidspunkt er fastlagt, melder han det ud til
bestyrelsen.
Klubaftner med foredrag og socialt samvær blev drøftet med baggrund I blandt andet
forslaget fra Olaf om en aften med stegt flæsk og persillesovs garneret med et spændende
foredrag. Der fremkom følgende konkrete forslag:
Erhvervsdykker Philip Nath Hansen – “hvad finder vi under havets overflade”
Steen Zoffmann – “Fregatten Jyllands historie”. Det kunne muligvis være I samarbejde
med Knud Søndergaard, der I en årrække efter sin pensionering passede Palsgaards
arkiv.
Steen Zoffmann kommer i øvrigt til “Skipperparken” den 29. oktober og holder sit foredrag
om Fregatten Jylland. Tage oplyste i den forbindelse, at man var velkommen til at deltage,
hvis det havde interesse. Prisen med spisning er 80 kr.
Tidsmæssigt var man enige om at placere klubaftnerne engang i februar-marts måned.
Tage og Carsten tager kontakt med foredragsholderne, for at få undersøgt de nærmere
detaljer og få fundet nogle datoer, hvor foredragsholderne kunne komme til Juelsminde.
Arrangemneterne forsøges placeret I Aquahallen eller Sejlklubbens klublokaler.
Temaerne:
Juelsmindebanen I relation til havnen
Sejlklubben/roklubben
JKL færgeriet
tager Olaf og John fat på med nødvendig assistance fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
“Det fortællende interview” tager vi fat på uanset om vi får penge fra Insero eller ej. Der
nedsættes en lille redaktionsgruppe med John, Tom, Erik Lorensen og tidligere
lokalredaktør Keld Lorentsen. Persongalleriet, som vi vil kontakte I første omgang bliver:

Anker Lund
Ernst Madsen
Ruth Jensen
Steen Munch
Tage Rasmussen
John Jensen

Erik Lorensen
Knud Søndergaard
Leif Søndergaard (Kliffer)
Temaet “Havnens originaler” venter vi med at tage fat på indtil videre.
Under punktet inspiration og gensidig information fik vi vendt mange emner.
Takkebrev til kustoderne. Tom udarbejder en lille “Takkeskrivelse”, som John I samarbejde
med Tage sender ud.
Skiltning til Havnemuseet kunne ske med et par klapskilte ved Odelsgade og Havnegade.
Et meget mere omfattende forslag var at rejse en signalmast ved “trekanten”, hvor der
løbende kunne informeres om de forskellige aktiviteter i byen. “Havnebyen Juelsminde”.
Alle foreninger, forretninger og erhvervsforeninger skulle bidrage aktivt. Indtil videre stilles
forslaget I beror, men der var enighed om, at forslaget var værd at overveje.
En udstilling af diverse bådmotorer evt. Pinselørdag den 7. Juni. Svend tager kontakt til
Svend Due og forhører, om de vil være med på ideen.
En “håndværker-aften” for alle de personer, der har givet en hånd med ved renovering og
indretning af Havnemuseet. Det blev besluttet at undersøge muligheden for at låne
Sejlklubbens klublokale til en sådan lille komsammen med en øl og et stykke smørrebrød.
Tidsmæssigt kunne det være ultimo november.
Carsten tager kontakt til Sejlklubben og kommer med forslag til dato. Når dato er fastlagt
skal vi hurtigt have sendt invitation ud til “håndværkerne”.
Ref. Tom Laursen

