
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019 kl. 15.00 
         Afbud fra Poul Frank, Rie og Carsten 
  
1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar 2019 
    Godkendt    
  
2. Orientering fra udvalgene vedr., skibssimulator og markedsføring 
 Carsten har oplyst, at de påpegede fejl nu skule være rettet. Vi tog en prøvesejlads 

efter mødet. Da krydstogtskibet blev påsejlet forsvandt hele underbygninger, så der kun 
svævede nogle redningsbåde på øverste dæk. Tidligere blev systemet reset, når man 
påsejlede andre fartøjer, moler eller lignende. Det gør den ikke nu, men i stedet 
kommer der en reaktion på det sejlende skib. Grafikken er der vist ikke gjort meget ved. 

 Olaf oplyste vedr. markedsføring, at Turistguiden er færdig, så den kan medbringes på 
standen - ”Ferie For Alle”. Der er p.t. ikke kommet reaktion fra de busselskaber vi har 
kontaktet. Vi prøver lidt annonce på Facebook og Carsten kan prøve om pressen vil 
skrive lidt om vores tilbud om guidede ture.   

  
3. Status på ny indretning af museet og yderligere tiltag. Finn Jensen har skænket museet 

to flotte egetræsborde (67x75x150) lavet af bådbygger Aage Andersen i 1956. De vil 
være velegnet som arbejdsbord til Steen Zoffmann.  
André fra Bjørnsknudevej har tilbudt os at låne et gammelt sejlskib fra år 1900, som har 
tilhørt Jens Misser. Perfekt til at indgå i den renoverede Jens Misser udstilling. 
Flot resultat indtil videre. Trægulvene omkring de forskellige temaer virker rigtig godt. 
Gulv ved Misser-temaet bliver færdig i løbet af 14 dage. Vi afventer at de to 
arbejdsborde fra Finn Jensen m.fl. kommer, så vi kan få indrettet ”værkstedshjørnet” til 
modelbyggeri. Steen Zoffmann har givet tilsagn om at komme nogle gange i løbet af 
sæsonen. Som tidligere besluttet indkøber vi en ekstra skærm til visning af videoer og 
billeder (Ole P). 

  
4. Hvordan skaffer vi nye medlemmer eller som minimum fastholder niveauet fra 2018. 

Olaf har udarbejdet et forslag til flyer/postkort, som ønskes drøftet. Annoncen til     
Juelsminde Guiden er tidligere godkendt af bestyrelsen. 
Olaf har udarbejdet et oplæg til en husstands omdelt folder. Godkendt i princippet. Tom 
undersøger, hvor mange husstande der er i Juelsminde, så vi nogenlunde ved, hvor 
mange foldere vi skal have trykt. Tom tager kontakt til Form & Farve og får et tilbud. 

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

medlemsarrangementer. Det skulle blandt andet afklares, hvordan de 
forsikringsmæssige/ansvarsmæssige forhold vil være (CC). I øvrigt skulle vi drøfte 
hvilke arrangementer/events båden kunne anvendes til. 

 Carsten havde haft kontakt til vores forsikringsselskab, der har oplyst, at det er 
tilstrækkeligt med Prebens ansvarsforsikring på båden. For en sikkerhedsskyld tager 
Preben selv kontakt til sit forsikringsselskab. Vi prøver hver især at komme med ideer til 
små events, hvor Prebens båd kan indgå, som et særligt tilbud til medlemmerne. 

  
 
 



 
 
6. Generalforsamling den 13. marts kl. 19.00 i Sejlklubbens Juniorhus. Har vi alle aftaler 

på plads, og har vi det AV-udstyr vi skal bruge både til selve generalforsamlingen og det 
efterfølgende foredrag. Hvem sørger for drikkevarer og gave til Niels Duve ? 

 Carsten har sørget for en gave til Niels Duve. Ole S. sørger for drikkevarer mv. Vi 
mødes kl. 18.00, så alt er klar til kl. 19.00. Vi skal vel også have en flaske til dirigenten ? 

 
7. FrivillighedsAkademiets store formidlingsseminar marts 2019 – seminaret er gratis 
  
    Arbejder du med, eller er du frivillig ved et museum eller en anden form for 

kulturinstitution og er du interesseret i formidling? Så er det NU du skal følge med! 
Den 23. og 24. marts afholder FrivillighedsAkademiet formidlingsseminar. Seminaret vil 
være en kombination af workshops og oplæg. En række dygtige formidlere deler ud af 
deres erfaringer med alt fra historisk mad, håndværk, arbejdet med børn og meget 
mere! Om du har mange års erfaring eller ”bare” er formidlingsinteresseret spiller ingen 
rolle, der vil være noget alle kan tage med hjem og bruge! 
 
Er der interesse for at deltage ? 
Der var ikke interesse for at deltage. 

 
8. Knud Søndergaard har, bistået af Juelsminde Lokalarkiv, skrevet et omfattende historisk 

”opslagsværk” med titlen ”Juels-Minde” - fra gæstgiveri til by. Lokalarkivet har et 
eksemplar med til Juelsminde Havnemuseum. 

 Olaf og Ole P. Oplyste, at der blev et officielt arrangement i Lokalarkivet den 25. 
Februar. Det blev besluttet, at vi giver Knud Søndergaard en god flaske portvin som tak 
for indsatsen for at bevare historien for eftertiden og hjælpen til Havnemuseet. Carsten 
repræsenterer Havnemuseet ved arrangementet. 

9. Regnskab 2018 

    Når regnskabet er revideret bedes kassereren udsende regnskabet til hele bestyrelsen.      
Der skulle således ikke være behov for et ekstra møde om regnskabet 

10. Evt. 
 Er der nyt om museumsskibet ”Bonavistas” evt. besøg i Juelsminde ? 
 Tom kommer med brød til kaffen 
 Peter sørger for maleropgaverne og udpeger de fornødne assistenter. 
 Hvem kommer med brød til kaffen næste gang ? 
 


