
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. august 2018 kl. 15.00 
 

Afbud fra Rie og Tom 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger  
 
2. Planlægning og bemanding af arrangementet lørdag den 25. august.   

CC sender plan 
 
3. Markedsføring af Havnemuseet, specielt ”salgspakker” busselskaber mv. Olaf, Ole S 

og Ole P har begået et lille oplæg til drøftelse. Oplægget er vedlagt som bilag 1. 
Desuden skal vi have evalueret samarbejdet med Kenneth og den tidligere beslutning 
om en præsentationsvideo med ”kaptajn Clausen”. 
Det udsendte oplæg kunne godkendes, som oplæg, der fremkom flere ideer under 
mødet, bl.a.  
Annonce i Ældresagens udsendte blad, med forslag til udflugt 
Mail el.lign. til sejlklubber, med turforslag og orientering om simulatoren. 
Artikel om simulatoren i Sejlerunionens logbog 
Der nedsattes et udvalg, der skulle komme med et færdigt oplæg inden november, af 
hensyn til evt. publikationer, udvalget består af: PF, JH, TL, OB og OP. 

  
4. Orientering om afhjælpning af fejl på skibssimulatoren og opfølgning på beslutningen 

om mulig forbedring af det grafiske layout. Carsten vil nærmere redegøre for kontakten 
til Force. 
CC orienterede om problemerne, Force er i gang med uvejret. Hvad med påtsejlinger 
af mole og andre skibe og land, samt vanddybder, CC orienterer Force om fejlene. 
og spørger om man, til undervisningsbrug kan planlægge en kurs mv direkte på PC’en 
el. lign. 
  

5. Vi drøftede på sidste møde etablering af et mini bådværft/arbejdende værksted i 
tilknytning til havnemuseet. Det blev besluttet 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. Der er efterfølgende udarbejdet et lille 
kommissorium for arbejdsgruppen, som er vedlagt som bilag 2.  
Der valgtes følgende til udvalget:PF, OS, PJ, der tages  kontakt til Poul Båd. 

  
6. Ole P har udarbejdet en statistik over besøgene på Havnemuseet. Statistikken er 

vedlagt som bilag 3. 
Til efterretning 

 
7. Præsentation og drøftelse af Turistforeningens alternative forslag til højvandssikring og 

omdannelse af ”Havnepladsen”. Forslaget er tidligere udsendt til bestyrelsen. Carsten 
vil nærmere redegøre for forslaget. 



CC redegjorde for projektet. Alle tilstedeværende modtog projektet positivt og støttede 
det. 

 
8. Fastlæggelse af mødeplan for bestyrelsen. 

27 september. Resten afventer. 
 

9. På sidste møde drøftede vi muligheden for at få lavet yderligere et par interviews på 
video med nogle af ”de gamle” Juelsminde borgere, der gennem mange år har haft 
deres færden på havnen, f.eks. Preben Frandsen og Erik Lorensen. 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. Og hvem fra 
bestyrelsen skal være ”tovholder” på dette projekt. 
OB har kontakt til Lars Juul. 

 
10. Evt. 

TR tager brød med den 27. september. 
 
 

  
 


