
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. december  2015 kl. 15.00 
i Sejlklubbens klubhus 
 
Dagsorden : 
 

1. Planlægning af kustodefest onsdag den 20. januar 2016 
2. “Ideudvalget” fremlægger forslag til nye initiativer. 
3. Evt. 
 
 
Ad. 1. Der indbydes i alt 62 personer til spisning og socialt samvær i Aqua Hallen 
onsdag den 20. januar kl. 18.00. Der serveres winerschnitzel og citronfromage samt 
kaffe. Deltagerne betaler selv drikkevarer, som vi sælger til 20 kr. for vand, vin og øl. 
En flaske rød eller hvid vin sælges til 100 kr. 
Havnesjakket har givet tilsagn om at levere den musikalske underholdning. 
Deltagerne opfordres til at bidrage til festlighederne. 
Tom skriver indbydelsen, som Tage sørger for at få sendt ud til deltagerne. 
 
Ad. 2. Olaf fremlagde ideudvalgets forslag, som fremgår af referatet nedenfor: 
 
A. Hvordan gøre museet mere "se værdigt" 
 
Der var bred enighed om, at det ikke er muligt at lave revolution på 
80 m2. Det blev foreslået at sætte fokus på belysningen, og det 
ville Ole S. tage sig af. Det blev endvidere vedtaget, at vi skal 
forsøge at få "kutter lyden" etableret udenfor museets indgang, så den 
kan virke som en "appetitvækker" for publikum. 
Vi talte også om at anvende banner i og evt. udenfor museet. Disse 
kan erhverves for ca. 200,- kr. 
Det blev drøftet at forny div. udstillinger med nye billeder indenfor 
samme tema. 
 
B. Skal vi lave omfattende fornyelser, eller skal vi opdatere? 
 
Disse emner er allerede delvist debatteret under ovenstående punkt, 
men John foreslog at vi købte et styrehus som publikums "magnet" 
ovre på "røgpladsen", så de gæstende sejlere kunne "opdage" museet, 
ligesom det også kunne tiltrække børn som legeplads. 



Det blev også foreslået at opsætte banner med fod på Odelsgade, 
hvor de store sten er placeret, med henvisning til museet. 
 
C. Juelsminde banen kunne være et nyt emne til udstilling. 
 
Der var bred enighed om at lave en udstilling med Juelsminde banen, 
placeret på væggen lige overfor historien om havnens start. 
På lokalarkivet har vi en komplet collage om jernbanen, lige til at 
sætte op på væggen. 
Vi har aftalt at vi skal have fat i en mini veteranbane, og montere den i  
et af vores fine "glasskabe", så publikum ikke kan berøre togene. 
Ole P kontakter togveteranklub. 
John forslog at vi kontaktede Rørvig Havnemuseum, for at tale om leje- 
målet af skibsmotor (fem år uden beregning). Er det noget vi kan fortsætte 
med, eller kan der blive tale om køb? 
 
D. Hjemmesiden opdateres? 
 
Vi aftalte at hjemmesiden skal fodres med flere billeder. Face book blev 
også diskuteret, og her var der delte meninger om, hvor relevant det 
er for museet. Vi besluttede at "Juelsminde og omegn" skal benyttes, 
når vi har aktiviteter. 
 
E. Carsten fremsendte en mail omkring et museum på Sjælland. 
 
Der var enighed om, at vort museum skal have tydelig lokalt præg. 
Der kunne måske være ting der kunne have museets interesse, hvorfor 
vi besluttede at Carsten og John skulle tage over og kigge "på sagerne". 
 
F. Galleriet - lave løbende udstillinger  
 
Bred tilslutning til udstillinger. Man vedtog at lave to udstillinger i hver  
halv sæson, som supplement til museets sommer åbning. 
Thomas foreslog som emne - campingpladsens historie - og fra 
lokalarkivet har vi et kæmpe materiale omkring Hosby Huse. John 
foreslog et tema som "Folk og fæ". 
 
Det blev besluttet, at igangsætte forslaget om bedre belysning i museet og en 
modernisering, blandt andet så vi får central styring af lyset. Ole tager sig af 
installationen og aftaler med Olaf og nogle af de andre ”indretningsarkitekter”, hvor  spots 
mv. skal placeres. 
 
Der var endvidere enighed om, at vi i 2016 prøver at arbejde med temaet ”Juelsminde 
Banen”, som foreslået af udvalget. Vi afventer Ole S kontakter veteran-togklubben for at 
se, om vi kan få en model placeret i en af montrerne. 
 
John tager kontakt til Rødvig Museum for at undersøge, om vi fortsat kan låne 
skibsmotoren vederlagsfrit eller måske erhverve den for en beskeden pris. 



Endnu engang drøftede vi muligheden for at få et mindre styrehus fra en fiskekutter 
placeret på Røgepladsen. Vi mangler noget blikfang, og der har jo tidligere stået noget 
fra en fiskekutter på Røgepladsen. Der er dog visse betænkeligheder i forhold til de nye 
naboer. John holder et vågent øje med mulighederne for at få et mindre styrehus. Sagen 
skal i givet fald forelægge Havnebestyrelsen. 
 
Med hensyn til hjemmesiden, så var der enighed om, at vi skal have flere billeder af 
museets effekter mv., og gerne med en historisk beskrivelse. 
F.eks. ville det være oplagt at lægge et billede på hjemmesiden af ”Øltappers dør” og 
nogle af anekdoterne, der knytter sig til døren og stedet. Det skal være interessant at 
kigge ind på hjemmesiden. 
 
Med hensyn til Galleriet, så er det oplagt at bruge det til forskellige temaudstillinger, i det 
omfang vi kan låne lokalet vederlagsfrit. Vi tager forslaget op i løbet af foråret. 
 
Ad. 3. Carsten har fået en henvendelse fra et museum på Sjælland, der havde en række 
effekter til salg. Det er lidt uvist, om det har vores interesse. Carsten og John undersøger 
sagen nærmere og foretager evt. en besigtigelse. 
 
Bestyrelsesmøderne i 2016 blev fastlagt til 2. tirsdag i måneden kl. 15.0 i Sejlklubbens 
klubhus. Generalforsamlingen er fastlagt til tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i Sejlklubbens 
Juniorhus. Valghandlingen mv. drøftes på det første bestyrelsesmøde i det nye år. 
 
John oplyste, at vi nu har fået mulighed for betaling via MobilePay og Swipp, som vi med 
fordel blandt andet kan anvende ved indbetaling af kontingent mv.  

Foreningens mobilnummer er: 22255612 
 
Til næste bestyrelsesmøde sørger John for kaffe og Olaf for kage 
 
Ref. Tom 
 
 

 
 
      

 
 

 
 
 
  
 


