
	
	

Referat af foreningsmøde tirsdag den 19. september kl. 19.00 
angående anvendelsen af signalmasten 

 
 
Som opfølgning på Juelsminde Havnemuseum`s indkaldelse vedrørende fremtidig 
benyttelse af Signalmasten, vil jeg gerne starte med at takke for et godt og konstruktivt 
møde. 
Da denne mail også udsendes til de foreninger som desværre ikke deltog, har jeg 
vedhæftet mit indlæg til mødet. 
 
Der har været lidt misforståelser om brugen af masten, samt køb af bannere, herunder 
pris. Men i løbet af aftenen arbejdede man sig hurtigt frem til en fælles fremtidig brug af 
Signalmasten. 
 
Selve administrationen vil fremover blive styret fra Turistkontoret, og folkene fra 
Havnemuseet vil gerne være behjælpelig med ophængning og nedtagning/skift af 
bannerne. 
 
I sommerperioden vil der kunne flages med 4 bannere, og afhængig af efterspørgslen vil 
man kunne hænge sit budskab op i 2 – 3 uger. Max 2 bannere pr forening. 
 
Brugen af Signalmasten er gratis, men der var bred enighed om, at bannerne skal købes 
hos Form & Farve i Glud, da man fandt at både pris og kvalitet var i orden. Det sørger den 
enkelte forening selv for. 
 
Juelsminde Erhvervsforening tilbød at indskyde 5000 kr. dels til køb af 2 bannere, og 
restbeløbet kunne så fremadrettet bruges til køb af Dannebrog m.m. 
 
Vi har i dag en pris fra Form & Farve der hedder 1550 kr. + moms + lidt sats til ca. 300 kr. 
for et banner på 1x9 meter, og bestiller man flere ens falder prisen betragteligt. 
 
Man blev dog enige om at forsøge med nogle lidt mindre bannere for at mindske 
vindtrykket. Her talte vi om 0,75 x 6,00 meter og 0,80 x 8,00 meter. Det vil formentlig også 
betyde at prisen bliver lidt mindre. 
 
Når den fremtidige størrelse på bannerne ligger fast, vil der blive udsendt et nyt regulativ 
om brug af Signalmasten. 
 
Der var bred enighed om, at man fremadrettet skal undgå andre reklameskilte/bannere på 
Trekanten, end dem der hænger fra Signalmasten. 
 
Ref. Carsten Clausen 
  


