
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2019 kl. 15.00 
 

 
Afbud fra Rie og Poul 
         
  
1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. februar 2019 

Godkendt    
  
2. Orientering fra udvalgene vedr., skibssimulator og markedsføring 
 Carsten orienterede om kontakten til Force og kunne oplyse, at de påpegede fejl nu var 

rettet. Der var endnu ikke sket forbedringer af grafikken. Det ville der bliver arbejdet på.  
 Vi beder projektlederen fra Force om et møde på museet, hvor vi kan få gennemgået og 

evt. forbedret nogle af funktionerne. 
 Bestræbelserne på af få markedsført museet overfor busselskaber har ikke givet nogen 

reaktion endnu. Vi skal nok arbejde lidt mere med lokale foreninger (Olaf/Ole) 
  
3. Status på ny-indretning af museet 
 Arbejdet er stort set færdigt. Det er blevet rigtig godt, specielt har trægulvene under de 

forskellige temaer givet udstillingerne et løft.  
  
4. Hvordan skaffer vi nye medlemmer eller som minimum fastholder niveauet fra 2018. 

På baggrund af Olafs udkast har Form & Farve udarbejdet et konkret forslag til 
kampagnemateriale (folder) 
Vi får bestilt 2000 stk. folder A4 falset til A5, men postkortet undlader vi. I stedet 
indarbejdes de personlige data på forsiden. Vi bestiller særskilt 500 stk. postkort. 
Ligeledes bestilles fotostat 50X75 til opsætning ved Steen Zoffmanns arbejdsbord. 
Carsten kom med et forsalg til udvendige skilte. Carsten står for projektet sammen med 
et par ”håndværkere”. Når projektet er klar bestilles nødvendige skilte.  

 
5. Opfølgning på Prebens tilbud om anvendelse af hans båd i forbindelse med visse 

medlemsarrangementer.  
 Udsættes til nærmere overvejelse og konkretisering af mulige arrangementer. 
 
6. Evaluering af generalforsamlingen den 13. marts 2019 og konstituering af bestyrelsen 
 Stor tilfredshed med generalforsamlingens forløb og den store opbakning fra 

medlemmerne. 
 Bestyrelsen konstituerer sig som hidtil. 
 
7. Steen Zoffmann har indvilget i at komme på museet ca. 3 gange for at færdigbygge 

fiskekutteren Ina.  Han vil lave skroget derhjemme og så montere det færdigt på 
museet. Han er godt i gang. Vi skulle komme med nogle datoer. Et forslag kunne være 
den 29. juni, den 20. juli og den 24. august.  

 Der har efterfølgende været et møde i museet med Steen Zoffmann, og man blev her 
enige om følgende datoer: 29.6 – 20.7 – 3.8  - alle i tidsrummet 11.00 – 15.00 

 



8. Tage har været i kontakt med Hotel Juelsminde Strand, der har gæster langfredag, som 
gerne vil besøge Havnemuseet (ca. 80 personer) 

 Vi er klar til at tage imod gæsterne. Olaf/Tage koordinerer med guider/kustoder og sikre 
kontakt til hotellet.  

 
9. Evt. 
 Der har været henvendelse fra Palsgaard Sommerspil om køb af reklameplads i deres 

program. Vi takker pænt nej. 
 Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. april kl. 15.00 

  
Olaf. kommer med brød til kaffen.  


