Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. Juli 2018 kl. 15.00
Afbud fra Rie, Peter og Ole P.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Priserne på drikkevarer til støttearrangementerne: øl og vin 30 kr. 1fl. vin 100 kr.,
diverse vand 20 kr., makreller 50 kr. og grillpølser 30 kr.
2. Planlægning og bemanding af arrangementet lørdag den 28. Juli. Skal vi have en plan
B, hvis forbuddet mod brug af åben ild, herunder grill og røgeovn opretholdes eller skal
vi i givet fald aflyse ?
Carsten udarbejder en bemandingsplan og udsender til bestyrelsen. Tom undersøger
afbrændingsforbuddets konsekvenser, specielt i forhold til røgeovn. Der grilles på
gasgrill, som Ole S og Carsten sørger for. Carsten undersøger muligheden for at få
røget makrellerne hos Juelsminde Fisk i tilfælde at Røgelaugets røgeovn ikke må
anvendes.
3. Generel markedsføring af Havnemuseet og specielt en stærkere markedsføring af
skibssimulatoren. Olaf og Ole P ville følge op på aftalen med Kenneth og drøfte en
redigering af præsentationsvideoen ”Kaptajn Carsten”. Olaf og Ole vil orientere på
mødet.
Bestyrelsen drøftede de tekniske problemer, der havde været med skibssimulatoren.
Fejlene er meldt ind til Force, der arbejder på at få de sidste fejl afhjulpet. Vi må
erkende, at det ikke hidtil har været det tilløbsstykke, som vi havde forventet. Nu er al
begyndelse svær, så vi arbejder på at få skibssimulatoren markedsført gennem de gode
historier, som både kustoder og bestyrelse kan hjælpe med til. Vi skal have kustoderne
til at være helt fortrolige med systemet, så de måske på sigt også kan vejlede gæsterne
i lidt større omfang.
Olaf har talt med Kenneth om redigering eller af ”Kaptajn Carsten” eller en helt ny
optagelse, nu hvor udstillingerne er på plads. Kenneth vil kontakte Carsten, så snart
han er tilbage. Markedsføring i forhold til busselskaber har ikke virket.
4. Olaf har været i kontakt med ”Springeren i Aalborg” og vil på mødet orientere om nye
muligheder for udlån mv.
Olaf orienterede om den positive kontakt han havde haft til ”springeren”. Vi var meget
velkomne til at låne andre effekter og forlænge de allerede udlånte effekter. Nogle af
vores ”udstillingsansvarlige” kunne evt. aflægge et fornyet besøg hos ”Springeren”.
5. Bestyrelsen har på flere møder drøftet muligheden for et mini arbejdende værft i
tilknytning til Havnemuseet. Hvis vi skal videre med forslaget, skal vi have nedsat et lille
arbejdsudvalg, der kan konkretisere forslaget. Flere fra ”styrehus-teamet” har vist
interesse for at deltage. Hvem tager initiativ ?
Vi drøftede endnu engang muligheder for etablering af et mini bådværft/arbejdende
værksted i tilknytning til havnemuseet. Efter en længere drøftelse blev man enige om at
nedsætte en lille arbejdsgruppe, der skal analysere mulighederne og komme med
forskellige forslag til bestyrelsen. Det blev besluttet at forhøre, om ”styrehusteamet” ville
påtage sig opgaven. Poul Frank blev foreslået som formand for gruppen.

6. Tage foreslår, at bestyrelsen tager på studietur til Grenå, for at besøge Dynamit Aage
som er kendt fra fjernsynet, og ham som fandt den tyske ubåd ved Anholt. Tage har haft
besøg af ham og han inviterede ham op at se hans lager af ting og sager, han har
bjærget op. Han har registret 570 vrag i Danmark, og han har lige fundet en ubåd, som
han skal have bjærget i år. Dynamit Aage kunne være et emne som foredragsholder
senere på året.
60er klubben i samarbejde med Havnemuseet udbyder turen. Datoen er fastsat til den
19. september. Man sigter efter en bus til 19. personer. Der tilmeldes efter ”først til
mølle princippet”. Tilmelding til Tage senest onsdag den 18. juli kl. 09.00. Tage forhører,
om vi kan få ”Dynamit Aage” eller en af de øvrige fra Grenå, som foredragsholder til
vores generalforsamling.
7. Generel orientering om brugen af skibssimulatoren og det undervisningsforløb Carsten
og Flemming har gennemført. Hvordan skal vi fremover markedsføre skibssimulatoren i
forhold til ”den almindelige gæst” og måske også i forhold til diverse interessegrupper.
Vi skal have en ”logbog”, hvor evt. fejl med skibssimulatoren kan noteres i, så vi konkret
kan følge op. Der er generel utilfredshed med kvaliteten af grafikken. Specielt
havneområdet bør der ske kvalitetsforbedringer af. Vi skal have alle fjl rettet inden vi
begynder at markedsføre skibssimulatoren mere intensivt, både i forhold til gæsterne og
semi-professionelle brugere (sejlklubber mv.)
8. Signalmasten har været anvendt flittigt, men er alle begyndervanskeligheder ryddet af
vejen ? Fremstilling og levering af banner og muligvis et mindre overhead pr. banner til
den løbende vedligeholdelse af signalmasten.
Vi har nu fået afklaret spørgsmålet om levering af bannere. Det skal fremover alene
være Form & Farve i Glud. Det tager sig rigtig flot ud, når alle fire bannere er hejst. Flot
velkomst til Havnebyen Juelsminde. Tom undersøger, om vi kan få en aftale med Form
& Farve, så vi får et lille overhead til vedligeholdelse af Signalmasten, hver gang der
sælges et banner.
9. På sidste møde drøftede vi under evt. 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 ville forhører hos journalist
Lars Juul, om han vil stå for interviewet. Olaf orienterer om resultatet af kontakten til
Lars Juul.
Olaf har været i kontakt med Lars Juul, der har givet tilsagn om at medvirke. Hvem skal
stå for videooptagelserne ? Horsens Videoklub ? Det skal vi have afklaret senere. Vi
blev enige om også at rette henvendelse til Erik Lorensen.
10. Evt.
Jørgen har en film fra sin tid ved Victorie Søen, hvor han arbejdede med at
bygge/samle en færge, der var bygget i Aabenraa. Ole S tilbød, at vi kunne se filmen
hjemmes hos ham i havestuen. Filmen skulle dog først spilles over på en usb stick.
Carsten forhører, om kommunens it-afdeling kan klare opgaven for os. Tidspunktet
aftales senere.

