
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. november 2018 kl. 15.00 
 

     Afbud fra Jørgen Hansen  
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2018 
    Godkendt 
  
2. Orientering fra udvalgene vedr., skibssimulator, mini bådværft og markedsføring.  
 Der arbejdes på udbedring af de fejl ved skibssimulatoren, der tidligere er påtalt. 

Specielt grafikken er der utilfredshed med. Der følges løbende op på de påtalte fejl og 
ønskede forbedringer. Carsten er tovholder. 

 Det nedsatte udvalg vedr. ”miniværft” har barslet med yderligere forslag. Der er enighed 
om at der skal arbejdes videre med forslag 2. Det forslag, hvor det nuværende spil 
indgår, en bygning på 7X9 meter. Vi sender forslaget til Havnens bestyrelse og søger 
om principgodkendelse inden vi går videre med projektet. Carsten orienterer Jørn og 
Henrik om forslaget. Poul sørger for et antal eksemplarer Tom kan bruge til 
ansøgningen og Carsten til orientering af Jørn og Henrik.  

 Markedsføringsudvalget orienterede om den manglende effekt af den digitale 
markedsføring, som vi har betalt Kenneth for. Vi overtager selv den del fremover. Der er 
afregnet endeligt med Kenneth. Olaf fortalte, at han telefonisk havde kontaktet en 
række busselskaber, og han var alle steder blevet positivt modtaget. Det arbejder vi 
videre med.  

  
3. VisitJuelsminde rykker for aktivitetsdatoer til sæson 2019, også af hensyn til annonce     

i Turistguiden.  
 Vi deltager i lighed med sidste år i Turistguiden, der udgives af Turistforeningen. Olaf 

sørger for layout og tekstmæssige tilpasninger af vores annonce. Aktivitetsdatoer se 
pkt. 5 

     
4. VisitJuelsminde har rettet henvendelse vedrørende sejlads Juelsminde-Bogense med 

skibet Castor. Olaf orienterer om henvendelsen. 
 Havnemuseet er positiv over for et samarbejde, men ikke på det økonomiske plan. 
 
5. Ole P. har udarbejdet statistik over besøgstal for sæson 2018 og forslag til åbningstider 

og støttearrangementer 2019. Materialet er tidligere udsendt til bestyrelsen. 
 Den udarbejdede besøgsstatistik blev analyseret og drøftet. Alt i alt ikke så ringe, når vi 

tager i betragtning, at det ikke var en ”museumssommer”. Vi havde nok haft større 
forventninger til effekten af vores skibssimulator. Hele konceptet med skibssimulatoren 
tager vi op til fornyet vurdering på et senere tidspunkt.  

 Forslag til åbningstider blev godkendt med den tilføjelse, at vi tilføjer Bededagsferien og 
weekender fra 16. September. 

 Støttearrangementer bliver 18. maj, 29. juni, 27. Juli og 24. august. 
 
 



6. Olaf har tidligere sendt nogle ”Museums tanker” som inspiration til en drøftelse i 
bestyrelsen om tiltag til sæson 2019. Der er lagt op til en drøftelse på mødet. 

 Bestyrelsen var enig i, at det var et godt input til de drøftelser, vi skal have op til sæson 
2019. Punktet tages op til en grundigere drøftelse på et senere møde. 

 
7. Kenneth Glud Kristensen har på vegne af Juelsminde Handelsstandsforening 

forespurgt, om Havnemuseet i lighed med sidste år vil være med i Julearrangementet. 
 Det blev besluttet ikke at deltage aktivt i arrangementet. Det er jo primært oppe i byen 

det skal foregå, og vi ønsker ikke at konkurrer med spejderne om salg af æbleskiver 
gløgg mv. 

 
8. Optagelserne af interview med Preben og Erik vil, hvis de når at blive færdigredigeret, 

blive vist på mødet. 
 Anker Frandsen og Erik Lorensen var mødt. Den færdig redigerede video blev forevist. 

Der var stor tilfredshed med resultatet. Der blev også vist den redigerede video ”Kaptajn 
Clausen”, som Kenneth havde optaget. Desværre var formatet ikke tilpasset 
bredformatet til TV. Anker lovede at redigere videoen, så det blev et bedre samlet 
billede ved udfyldning på begge sider af højformatet.  

 
9. Evt. 
    Afslutning på sæson 2018. Skal vi i lighed med tidligere år have en lille afslutningsfest 

med damerne ? og hvordan markerer vi afslutning af sæson 2018 i forhold til kustoder 
og hjælpere på røgepladsen ? 

 Vi afholder en Nytårskur den 12. Januar kl. 14.00, hvor vi som sidst serverer lidt 
champagne og kransekager og overrækker kustoder hjælpere mv. en gavekurv. Rie og 
evt. Tove vil påtage sig opgaven med indkøb af gavekurv. 

 Rie oplyste, at vi d.d har en positiv saldo på 336.000 kr. 
 Næste møde bliver mandag den 10. december kl. 15.00. Ole S. tager brød med. 
 
 
 
 
 


