Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. maj kl. 14.00
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
2. Evaluering af de første åbningsdage specielt brug af simulatoren
Besøgstallet har været meget beskedent. Indtil dato kun 18 besøgende. Simulatoren virker stort set upåklagelig,
men der er behov få lidt finjustering og yderligere instruktion. Der er anmeldt nogle selskaber h.h.v. den 24.5. kl.
13.30, den 28. 5. Kl. 10.00 og den 12.8. kl. 11.00. Der er behov for flere opsøgende initiativer i forhold til
selskaber. Olaf tager kontakt til Kenneth for at følge op på de initiativer han tidligere har orienteret om.
3. Markedsføring af det første støttearrangement på røgepladsen lørdag den 26. maj
Der udsendes nyhedsbrev og diverse opslag på facebook. I nyhedsbrevet minder vi om indbetaling af
kontingent for sæson 2018.
4. Planlægning og bemanding af arrangementet lørdag den 26. maj. Har vi alle tilladelser på plads
Carsten udarbejder bemandingsplan, spiritusbevilling og indkøb af makreller. Indkøbsteamet (Ole S og Poul)
sørger for pølser, øl, vin og vand. Ole S og Poul sørger for lydisolering kølecontaineren, men i første omgang
placeres containeren ved Havnemuseet. Så får vi konstateret effekten af lydisoleringen.
5. Status på tilmeldinger til studieturen til Middelfart
Der er kun tilmeldt 24 til studieturen. Vi forsøger at reklamere lidt mere for studieturen bland andet i forbindelse
med støttearrangementet den 26. maj. Prisen er kalkuleret ud fra et deltagerantal på ca. 35-40, så vi må
forvente et lille ”underskud”, som Havnemuseet dækker ind. Interessen er åbenbart ikke så stor, så vi
planlægger ikke yderligere studieture.
6. Status på økonomi og medlemstal
Der er p.t. ca. 210 medlemmer. Der er nok nogle stykker, der bare har glemt at indbetale, så vi gør pænt
opmærksom på det i nyhedsbrevet og måske også den 26. maj, hvor der nok kommer mange ”gamle
kendinge”. Rie udarbejder en oversigt over udgifterne til opbygning af styrehuset, som hun udsender til
bestyrelsen. En foreløbig status udviser en saldo på 250.000 kr. før afregning af moms.
7. Status på samarbejdet med Kenneth. Skal vi have lavet en præsentationsvideo af Havnemuseet ?
Olaf og Ole P tager en drøftelse med Kenneth med hensyn til effekten af hans markedsføringsinitiativer. Vi skal
have redigeret præsentationsvideoen med ”Kaptajn Carsten”. Drøftes ligeledes med Kenneth.
8. Skal vi i år deltage i havnefestoptoget ? Og i givet fald, hvad skal temaet være ?
Havnemuseet deltager ikke i havnefestoptoget 2018.
9. Fastlæggelse af de kommende måneders bestyrelsesmøder.
Følgende tidspunkter for kommende bestyrelsesmøder: 19.6 – 17.7. – 20.8 alle dage kl. 15.00
10. Evt.
Jørgen udleverede en oversigt over de steder vores nye brochure er afleveret til. De var blevet velmodtaget.
Carsten og Flemming tilretter modellerne til skibssimulatoren og indkalder til instruktion for de
bestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske det. Hold af max. 4 ad gangen. Vi deltager i Skt. Hans festen på
Storstranden med salg af øl, vin og vand. Vi køber flaskeøl, der udskænkes i bægre.

