
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 13. april 2018 kl. 13.00 
Afbud fra: TL, RJ og PJ 
 
1. Godkendelse af referat fra møde den 11. marts 2018 og velkommen til 

”Baronen” som ny 2. suppleant. 
 CC bød Jørgen Hansen ”Baronen” velkommen. 
  Referatet fra 11. marts blev godkendt. 
  
2. Orientering fra arbejdsgrupperne – styrehus, museumsguide, signalmast 

og markedsføring jf. pkt. 5 
 Styrehusgruppen meldte alt klar – dog er der stadig fejlmeldinger – aftalt at 

CC får en over fra Force til at undervise i den kommende uge. Der er 
tilmeldt 8 til dette. 

  
3. Studietur 2018 
 Tage har lavet et udkast til studietur til Lillebælt Træskibsværft i Middelfart, 

frokost på Cafè Razz og afsluttet med et besøg i Hindsgavl dyrepark. 
Forslaget er udsendt til medlemmerne. 

 TR orienterede om ”studieturen” til Middelfart/Hindsgavl, prisen blev 335,00 
pr. prs. – men da der var åben havn den 9. juni skal vi forsøge at ændre 
datoen til den 2. juni.. 

   
4. En arbejdsgruppe i Juelsminde arbejder på at anskaffe en storskærm, der i 

første omgang skal bruges i forbindelse med VM i fodbold. Det er tanken, 
at foreninger og forretningsdrivende kan købe sig ind med en større eller 
mindre anpart. Bestyrelsen fik en kort orientering om projektet af Kenneth 
efter generalforsamlingen, og der er efterfølgende udsendt et foreløbigt 
budget for indkøb og omkostninger ved opstilling af storskærmen. Skal 
Havnemuseet deltage økonomisk i projektet ?? 

 Vi vedtog at Havnemuseet ikke skal skyde penge i projektet, dette meddelte 
vi Kenneth da han mødte jf. pkt. 5 

  
5. Opfølgning på aftalen med Kenneth Glud Kristensen om digital 

markedsføring. Kenneth kommer kl. 14.30 
 Kenneth orienterede om hans projekter og havde nogle notater med til 

orientering om udbredelsen af vores hjemmeside/Facebook m.v. Der skal 
laves en kortere version af videoen med kaptajn Clausen, (det vil pynte 
hvis kaptajnen så bedre kunne passe jakken). 

  
 



 
 

Kenneth vil gerne sende mail ud til f.eks. busselskaber med en 
Havnemuseums mail – vi blev enige om at dette ikke måtte ske uden 
godkendelse af OP eller TL. 

  
6. Havnemuseet har fået en donation, der skal afhentes i Svendborg – en 

knudejolle. Fredag den 20. april efter kl. 12.30 kan vi låne en lukket 
varevogn ved Materielgården i Klakring. Hvem deltager i transporten ? 

 TL har lånt en lille lastvogn som kan bruges, men der skal stort kørekort til, 
så det er begrænset, hvem der kan køre den. JH meldte sig som chauffør 
og PF som medhjælper. 

 
7. Skal vi have låneaftalerne med ”Springeren” og Rødvig Skibsmotor 

Museum fornyet, og skal vi låne yderligere rekvisitter ? 
 Skal den store  skærm skiftes til en touch-skærm, så gæsterne selv kan 

taste sig ind på de forskellige emner ? 
 Aftalen med Rødvig Skibsmotor mener vi er forlænget sidste år, OS tager 

sig af at fotografere de skibe vi har lånt af ”Springeren” i Ålborg og tager 
kontakt til dem – de inviteres ligeledes til at se vores simulator. 

 
8. Olaf har sendt layout til museumsbrochuren til Grafisk Horsens og har i den 

forbindelse nogle spørgsmål, han gerne vil have debatteret. 
 Layout er OK, med ændring af åbningstider mm, så den kan bruges 

fremover, ligeledes blev vi enige om at få trykt 2.000 ekstra (danske) 
eksemplarer, som vi selv betalte. 

 
9. Status på økonomi, herunder indbetaling af kontingent. 
 Ingen ændring i økonomien siden sidst, der er 130 medlemmer der har 

betalt kontingent for 2018. 
 
10. Evt. 
 Det nye gulv er rigtig pænt, der var bred enighed om at det pyntede hele 

museet. 
OP tager brød med næste gang (den 17. maj kl. 15) 
 


