Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni kl. 15.00
Afbud fra Poul Frank og Preben Frandsen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Evaluering af årets første støttearrangement
Alt forløb perfekt. Aldrig har der vist været flere til vores støttearrangementer. Der kunne
være solgt flere makreller, men ovnkapaciteten kan ikke klare mere. Der blev i alt omsat
for ca. 32.000 kr.
3. Generel markedsføring af Havnemuseet og specielt en stærkere markedsføring af
skibssimulatoren. Herunder evaluering af samarbejdet med Kenneth. Skal vi have lavet
en præsentationsvideo af Havnemuseet ? (redigering af ”Kaptajn Clausen”). Hvilke
andre aktiviteter kunne fremme besøgstallet, der har været vigende.
Olaf har fået placeret en palle med opslag om skibssimulatoren hos Marine Shoppen.
Olaf køber et sandwich-skilt, der kan placeret udenfor Havnemuseet, hvor vi gør lidt
reklame for skibssimulatoren. Måske kunne vi skrive …… i dag sejler vi med
patruljebåd……osv. Olaf og Ole P. Tager et møde med Kenneth for at følge op på
markedsføring både generelt af Havnemuseet og busselskaber mv. Indtil videre har vi
ikke fået megen respons på initiativerne i forhold til busselskaber. Endvidere skal
Kenneth have redigeret præsentationsvideoen ”kaptajn Clausen”. Tidsmæssigt skal den
kortes meget ned.
4. Planlægning og bemanding af arrangementet lørdag den 23. juni og
støttearrangementet den 30. juni. Har vi alle tilladelser på plads ? Skal vi have
revurderet priserne på drikkevarerne ?
Vi har lånt Handelsstandsforeningens salgsvogn til Skt. Hans. Vi sælger øl, vand, vin og
grillpølser. Vin kun i glas. Priserne følger Handelsstandsforeningens standard priser.
Carsten udarbejder bemandingsplan. Mødetid lørdag kl. 18.00 på Storstranden.
Ole S. udnævnes til grillmester og sørger for alt nødvendig indkøb mv.
Carsten udarbejder ligeledes bemandingsplan til støttearrangementet lørdag den 30.
juni. Priserne fastholdes uændret, dog med undtagelse af vin, der hæves til 30 kr. pr.
glas og130 kr. pr. flaske. Olaf sørger for skilte og Carsten udsender bemandingsplan
både for Skt. Hans og støttearrangementet lørdag den 30. juni. Tom sørger for
nyhedsbrev.

5. Orientering om forsikringsforholdene
Værdiansættelsen af simulator er sat til 600.000 kr. Den årlige forsikringspræmie bliver
7700 kr. Forsikringstilbuddet er fra Danica/Topdanmark. Forsikringstilbuddet godkendt
6. Status på økonomi og medlemstal specielt ”de gamle medlemmer”. Der foreligger
opgørelse vedr. skibssimulator og afregning af moms.
Den samlede udgift til skibssimulator er opgjort til 498.250, 85 kr. Momsrefusionen er
opgjort til ca. 50.000 kr. Den foreløbige status udviser en saldo på ca. 310.000 kr.
Vi har pr. dato 220 medlemmer. Vi mangler dog stadig mange af vores ”gamle”
medlemmer. Rie og Tom prøver at udsøge medlemmerne fra 2017 og sender en lille
venlig hilsen. Vi har stadig en del medlemmer, hvor vi får fejlmelding på mailadressen.
Rie og Tom undersøger sagen nærmere.
7. Reglement for anvendelse af signalmasten.
Der foretages mindre tilretninger, blandt andet står Havnemuseet for ophængning og
nedtagning af banner samt den løbende vedligeholdelse. Bannerne skal fremover være
i kvalitet som banneret til Pinsejazzfestivalen. Vi kontakter Form & Farve og muligvis
også en pris, der giver et lille overhead til den løbende vedligeholdelse. Tom tager
kontakten. Når reglementet er tilrettet sendes det til Ole P, der sørger for at lægge det
på hjemmesiden.
8. Evaluering af studieturen til Lillebælt Træskibsværft.
Stor tilfredshed med studieturen, men desværre for få deltagere. Det blev besluttet, at vi
ikke foreløbig vil arrangere studieture i Havnemuseets regi.
9. Evt.
Der afholdes introduktionskursus i skibssimulatoren for interesserede. Carsten sørger
for indbydelse og gennemførelse af kursus.
Vi drøftede endnu engang muligheden for at lave et skibsbygger-projekt. Vi har folkene,
der både kan og vil medvirke, men der er en lang række praktiske problemstillinger vi
skal have afklaret. Muligvis skal vi have nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal komme
med et oplæg til bestyrelsen. Vi sætter punktet på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde.
Vi drøftede også muligheden for at få lavet yderligere et par interview på video med
nogle af ”de gamle” Juelsminde borgere, der gennem mange år har haft der færden på
havnen, f.eks. Preben Frandsen. Olaf forhører hos journalist Lars Juul, om han vil stå
for interviewet .

Peter tager brød med til næste møde.

