
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. maj kl. 10.00 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
    Referatet godkendt        
 
2. Evaluering af introduktionen af kustoderne og specielt undervisning i brug af simulatoren 

 Ole P orienterede om forløbet med introduktion af kustoderne, specielt problemerne med simulatoren, der    
havde sendt fejlmeldinger uden årsagen var klarlagt. Der havde været kontakt til Lasse ved Force for at få fejlen 
rettet og få lavet enemere enkel tilgang til systemet. Da bestyrelsesmødet begyndte havde man endnu ikke 
fundet fejlen, men man arbejdede på det. Systemet skal være oppe, når vi åbner sæson 2018 torsdag den 10. 
maj. Det fik vi accept af hos Lasse. 
Ole havde lavet en fin info til kustoderne, som tidligere er sendt til bestyrelsen. Enkelte havde haft problemer 
med at åbne filen. Problemet kan sikkert løses ved at downloade filen og derefter åbne den.  

 
3. Markedsføring af åbningen torsdag den 10. maj. Presseomtale og anvendelse af de sociale medier. 
    Carsten har haft kontakt til pressen og i øvrigt er de sociale medier allerede bragt i anvendelse. Husk at dele, så   

budskabet kommer videst muligt omkring. Vi sender indbydelse til vores sponsorer, beklager den sene 
udsendelse, men henviser i øvrigt til arrangementet den 26. maj, hvor de er velkommen til at komme forbi. Finn 
Jensen (Knudejollen) skal også have invitationen. 

 
4. Præsentation af  Havnemuseets nye brochure 
 Olaf udleverede havnemuseets nye brochure, der er trygt i tre sprog – dansk, engelsk og tysk. Meget fin trygsag 

og meget informativ. ”Baronen” tilbød at omdele den til campingpladser, hoteller og turistbureauer i nærområdet, 
primært Hedensted kommune og visse lokaliteter i Horsens-Vejle området.  

 
5. Færdiggørelse af den nye udstilling og evt. afsluttende rengøring 
    Enighed om at udstillingen var blevet meget vellykket og de enkelte temaer nu stod tydeligere og mere 

overskuelige. Der foretages ikke yderligere rengøring. Ole S sørger for lidt ekstra belysning i montrerne og 
udskiftning af nogle af de spot, der sidder på loftskinnerne. 

 
6. Status på økonomi og medlemstal 
 Der er ved betalingsfristens udløb ca. 200 medlemmer. Ved næste nyhedsbrev nævner vi lidt diskret, at vi 

mangler nogle indbetalinger. Sidste rate af betalingen til Force er betalt, men der er tilbageholdt 50.000 kr. som 
sikkerhed for fejlfri aflevering af systemet. Det var der forståelse for hos Force. Vi udskriver kun medlemskort til 
de, som måtte ønske det. Vi nævner det igen i næste nyhedsbrev. 

 
7. Pinselørdag kl. 11.00 kommer All Time Jazzband sejlende (Preben Frandsen) til Juelsminde og lægger til ved 

Museumskajen. Går derefter streetparade på havnen og slutter ved Kompastorvet ca. Kl. 12.00, hvor de spiller 
til kl. 14.00. Havnemuseet har givet tilsagn om lidt musik på forpladsen i den anledning (Harmonika Brian). 

 Preben er ved færgehavnen kl. 10.45 og modtager All Time Jazzband, der sejler med til museumskajen foran 
museet. Et bestyrelsesmedlem fra Sea-Side Club vil være til sted og sørge for den fornødne information til 
bandet. 

 
8. Evt. 
    Skal vi fasthole næste bestyrelsesmøde den 17. maj eller finde ny dato ? 
 Vi fastholder datoen den 17. maj, men efter ønske fra Rie flyttes mødet til kl. 14.00. 
 Pinselørdag ekstra åbent fra kl. 11.00 – 17.00. Olaf tager vagten fra kl. 11.00 – 13.00 
 Tage oplyste, at der kun er få tilmeldt studieturen på nuværende tidspunkt. Andre end medlemmer er velkomne 

til at deltage.  
 Tom sørger for brød til kaffen.  


