Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 11. august kl. 15.00 i
Sejlklubbens klubhus.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. juni 2015.
Ang. pkt. 5 har Thomas Fænø haft kontakt til Glud Museum
og forhørt, om de kunne indlægge et besøg på Havnemuseet
I forbindelse med Børge Hedes “turistture”. Det var desværre
ikke muligt tidsmæssigt at indlægge flere besøg på turen.
Thomas arbejder videre med et evt. billet-samarbejde med
museerne I kommunen. Punktet genoptages primo 2016.
Carsten har haft kontakt til Juelsminde Fisk ang. et
evt.samarbejde med busselskaber om bespisning I
forbindelse med besøg på Havnemuseet og en byhistorisk tur
I Juelsminde. Ligeledes har der været kontakt til “På Havnen”
om nogle tilsvarendee arrangementer. Begge steder var man
positive, men det kræver meget arbejde at få sådanne
arrangementer stablet på benene. Også Hotel Juelsminde
Strand blev nævnt I den forbindelse.
Ideerne bearbejdes og konkretiseres hen over vinteren.
Mange af forslagene kunne være input til “ideudvalget” – jf.
pkt. 4 på dagsordenen.

2.

Status på økonomi og medlemstal samt besøgstal.
John fremlagde en økonomisk status pr. 10. august. Samlet
set svarer regnskabet stort set til det budgetterede med en
balance på ca. 120.000 kr. Der er 256 medlemmer, hvilket er

en pæn fremgang I forhold til 2014. Det er dog ikke
umiddelbart sammenligneligt, da vi fra 2015 har haft
“parmedlemsskab” (300 kr.). Tidligere 2X200 kr. Der er ikke
pt. overblik over antal besøgende på Havnemuseet, men vi
har entreindtægter på ca. 11.000 kr.
3.

“

Evaluering af sæsonens arrangementer indtil dato

Der var stor tilfredshed med de hidtidige arrangementer, der
alle har været velbesøgte og med en rigtig fin stemming.
Havnesjakket har været med til at skabe den gode og
hyggelige stemming på røgepladsen. Tak til Havnesjakket,
som beredvilligt stiller op til vores arrangementer. Fremover vil
vi til alle arrangementer have røget makrel, hvis det praktisk er
muligt. Med hensyn til udvalget af drikkevarer, så var der kun
bemærkning til salget af diverse vand. Fremover sælger vi
vand til 15 kr. til gengæld køber vi de små flasker (Rema).
4.

Olaf bach har ønsket følgende drøftet:
Jeg syntes det er tiden hvor vi skal begynde at tænke lidt
større sådan rent museums mæssigt.
Efter tre år skal der ligesom skabes en ny publikums
"magnet". Jeg vil opfordre alle bestyrelsesmedlemmer til at
komme med ideer. Vi har midler til at tilkøbe den unikke idé,
og vi kunne måske nedsætte et "idé udvalg", der indenfor en
tidsramme skulle barsle med et idékatalog.
Vores 80 kvadratmeter giver selvfølgelig begrænsninger, men
lad det nu blive en udfordring.
Der udspandt sig en længere ideudveksling med mange og
nye ideer til næste sæson. Blandt andet en sejlads med Castor
og evt. med bespisning ombord. Der blev nedsat et
“ideudvalg”, der hen over vinteren skal arbejde med nogle af
de fremførte ideer og gerne mange nye. Udvalget fik følgende
sammensætning: Olaf, Thomas, John, Ole P, Ole S. Udvalget
kan supplere sig med yderligere medlemmer efter behov.

5. Vi har en række mindre sponsorer/donatorer. Hvilke kriterier
skal vi lægge til grund for optagelse på sponsortavle og
hjemmeside ? Og hvor længe skal de blive der ? Hvor stort
skal bidraget være, for at vi optager dem på sponsortavle og
hjemmeside ?
De sponsorer, der har været med til at støtte etableringen af
Havnemuseet bliver indtil videre på sponsortavlen og
hjemmesiden. Nye sponsorer/donatorer skal som minimum
yde et bidrag på 2000 kr. for at komme på sponsortavle og
hjemmeside. Herudover skal der betales normalt kontingent.
6. Vi har et maleri på lager med motiv af den gamle Færgegård.
Tage har haft kontakt med Jette Falck fra Hotel Juelsminde
Strand. Vi kunne udlåne det til Hotel Juelsminde Strand eller
forære det som en hilsen fra Juelsminde Havnemuseum. Tage
har lovet at melde tilbage til Jette Falck.
Vi forærer det omtalte billede til Hotel Juelsminde Strand i
forbindelse med indvielsen. Det er dog en betingelse, at
giveren af billedet giver sin acecept. Tage sørger for det videre
fornødne.
7. Tage oplyser, at vi er blevet tilbudt nogle glasmontre til
Havnemuseet. Er det noget vi skal sige tak til/modtage ?
Olaf tager kontakt til Ingrid Cornelius og vurderer, om det er
noget vi kan finde anvendelse for.
8. Ole P. har haft besøg af en tysk turist, da Ole havde en
kustodevagt. Tyskeren syntes ,vi skulle overveje at oversætte
de udstillede dokumenter til tysk. Var det en ide ?
Tak for ideen, men ikke på nuværende tidspunkt.

9. Evt.
Poul Frank sørger for brød til kaffen næste gang og Tage
sørger for kaffen.
Tage oplyste, at der er tilmeldt 43 til studieturen den 12.
september. Ole S, Tage med flere sørger for kaffe, rundstykker
og en lille skarp til ture. Tage koordinerer.
Da besøgstallet har været vigende i den sidste tid, foreslog
Tage, at vi skærer ned på åbningstideni i den resterende del af
august og hele september. Tage udarbejder nye vagtplaner.
Til arrangementet den 5. september er der
“bagagerumsmarked” på arealerne foran Havnemuseet. Ole S
afventer endelig godkendelse fra Havnebestyrelsen. Prisen er
50 kr. pr. bil/trailer. Ole S er ansvarlig for denne del af
arrangementet. Kortbilag og udkast til nyhedsbrev om
“bagagerumsmarked” sender Ole S til Tom, der herefter laver
nyhedsbrevet færdig til udsendelse.
I forbindelse med arrangementerne skal
bestyrelsesmedlemmerne ikke betale for fortæring og
drikkevarer. Vi lægger så meget arbejde i museumsdriften mv.,
så det er kun rimeligt.
Museumsguiden mangler webadresse –
www.havnemuseum.dk - Ole S forsøger om det kan lade sig
gøre at påstemple det på museumsguiden. Hvis det er tilfældet
sørger Ole S for indkøb af stempelpude.
Der var I øvrigt ros til Havnefest-optoget og de medlemmer
m.fl., der havde taget slæbet med deltagelsen i optoget.
Ref. Tom

	
  
	
  
	
  

