Juelsminde Havnemuseum
Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 8. april 2014, kl. 15.00 på Havnekontoret.
Følgende var mødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Carsten Clausen, Preben Frandsen, John Jensen, Tage
Rasmussen, Olaf Bach, Svend Madsen, Tom Laursen, Ole Pedersen og Thomas Fænø.
Suppleanter: Poul Frank Petersen og Ole Svendsen. Desuden var Jørn Hansen mødt.
Dagsorden:
1.

gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts, samt
referat fra generalforsamlingen den 2. april.

2.

konstituering af bestyrelsen

3.

nyhedsbrev og opkrævning af kontingent 2014-2015

4.

hjemmeside/alle

5.

videooptagelser/John

6.

indretning/Olaf-Tage.

7.

kørerampe/Svend-Tom.

8.

motorudstilling/Svend.

9.

evt.

Carsten bød de nyvalgte medlem velkommen og efter en kort præsentation gik man over
til dagsordenen.
Ad. 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts blev godkendt. Ligeledes blev
referatet fra generalforsmlingen godkendt. Referatet er også godkendt af dirigenten.
Ad. 2 Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand – Carsten Clausen
Næstformand – Preben Frandsen
Kasserer – John Jensen
Sekretær – Tom Laursen
Ad. 3 Man drøftede om opkrævning skulle udsendes digitalt eller som alm. post.
Det blev besluttet at udsende nyhedsbrev og opkrævning digitalt med betalingsfrist til den
15. maj. De der ikke har indbetalt til dette tidspunkt for en venlig reminder. Det
udarbejdede forslag til nyhedsbrev og opkrævning blev godkendt. John udsender
nyhedsbrevet og opkrævningen.

Man drøftede hereafter,hvordan man skulle tilrettelægge en hvervekampagne – f.eks. i
slutning af maj måned. En husstandsomdelt information, som bestyrelsen kunne fordele
imellem sig. Tom laver et udkast til information.
Erhvervsvirksomhederne skulle kontaktes individuelt efter nærmere aftale I bestyrelsen.
Ad. 4 Hjemmesidens opbygning/struktur og design blev drøftet. Der var enighed om, at
hjemmesiden skal nytænkes og oplysningerne føres a jour. Blandt andet skal
opgavefordelingen I bestyrelsen udgå. Det skal alene være en oversigt over
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
Internetportalen – juelsmindeby.dk har givet Havnemuseet et års gratis abonnement. Der
er introduckion af systemet i Idrætsforeningens klublokale I Hallen onsdag den 9. april. Ole
Pedersen deltager fra Havnemuseet og får om muligt indlagt Havnemuseet på portalen
med nødvendige link mv.
Det blev foreslået, at Tom tager kontakt til vores webmaster Allan Jensen evt. også Ling
Døssing, som måske ville være behjælplig med en nytænkning af hjemmesiden. Som
tidligere drøftet skal vi måske tilknytte en grafisk designer.
Ad. 5 Der er gennemført en prøveoptagelse med Anker Lund og Jørgen Frederiksen vedr.
temaet om Juelsminde som færgeby. Der mangler en del redigering og selve det
historiske forløb fra de første spæde færgeforbindelser fra Juelsminde (Klakring) skal
klippes ind.
Knud Søndergaard vil fortælle om Fregatten Jyllands tilknytning til Palsgaard og
Juelsminde. Prøveoptagelserne finder sted onsdag den 9. april. Vi håber at kunne være
færdig med et af temaerne til åbningen den 16. maj.
Der samles løbende historisk materiale ind til optagelserne. Blandt andet undersøger Niels
Gandrup om vi må bruge noget materiale fra TV Syds optagelser om Jens Misser.
Som et emne til optagelserne blev Steen Zoffmann foreslået. Han havde som barn og ungt
menneske fisket sammen med Niels Misser (Jens Missers far).
Bogen om Jens Misser får vi formentlig også rettighederne til at bruge I forskellig
sammenhæng. I den forbindelse har Inger Schur stillet i udsigt, at Havnemuseet må få det
restoplag Schur har liggende af bogen. Den kan vi så sælge i Havnemuseet efter
nærmere aftale.
Ad. 6 Tage og Olaf orienterede om de ændringer, der var foretaget I Havnemuseet, nye
temaer, delvis ny indretning under hensyn til de digitale muligheder, vi har fået efter
investeringen i IT udstyr. John arbejder løbende på opsætning med dokumenter, billeder
og forskellige små videoer. Ole Svendsen klarer de nødvendige elinstallationer.
Der er to modeller af Fregatten Jylland i Havnemuseet. Det blev drøftet, om den ene
(Knud Kristensen) muligvis skulle flyttes til indgangspartiet ved havnekontoret. Det ville
være et godt blikfang, som så skulle suppleres med henvisning til Havnemuseet. Der var
lidt usikkerhed angående sikkerhed mv., men Tage, Olaf og Carsten finder en løsning, og
så flytter vi Fregatten. Knud Kristensen orienteres om flytningen.

Ad. 7 Arbejdet med kørerampen ind til Havnemuseet er planlagt og bliver iværksat, lige så
snart vejeret tillader det.
Ad. 8 Motorudstillingen på forpladsen ved Havnemuseet Pinselørdag skulle være aftalt.
Omfanget aftales på et senere tidspunkt. Svend er tovholder på denne aktivitet.
Ad. 9 På åbningsdagen den 16. maj skal vi have arrangeret en lille “happening”. Det har
været foreslået at få det lokale jazzband SwingJuel til at spille, men de kan ikke, da de er
optaget til anden side (konfirmationer).
Det har flere gange været drøftet, om vi kunne finde en aktivitet, der kunne “levendegøre”
Havnemuseet. Forslagene har været mange. Et af dem var et lille bådbyggeri under den
ene eller anden form. F.eks. kunne det være en mulighed at overdække smøgen mellem
Jørn Hansen og Huset Frandsen. Her kun man forestille sig, at et par bådbyggere (Jan og
Teddy) I sommerhalvåret kunne arbejde på en “Bjørnsknude Jolle”.
Et andet forslag var at placere et gammelt styrehus fra en fiskekutter på en mindre del af
Røgelaugets plads. John kunne skaffe styrehuset.
Efter en meget lang ideudveksling blev det besluttet at arbejde videre med begge projekter
for at få dem konkretiseret, og så måtte vi tage det op I bestyrelsen på et senere tidspunkt.
De primære initiativtagere er Jørn, Tage, John og Preben. De melder tilbage til
bestyrelsen, når der foreligger noget mere konkret.
Med hensyn til skiltning til Havnemuseet, så undersøger John muligheden for at få et skilt
op på gavlen ved Blomsteriet, i lighed med Paradis Is.
John nævnte, at vi havde fået en henvendelse fra Holocaust Museum USA, som John
havde hjulpet med nogle oplysninger om en gammel fiskekutter, som på deres museum
skulle forbindes med jødernes sejlands over Ørresund under 2. verdens krig. Som tak for
Johns ulejlighed ville de bringe en omtale af Juelsminde Havnemuseum i “The Holocaust
Museum Newletters” eller “Houston Maritime Museum”.
Vi overvejer muligheden ved lejlighed.
Ref. Tom

