Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2019 kl. 15.00
Afbud fra Jørgen og Tom
1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2019
Godkendt
2. Orientering fra udvalgene vedr., skibssimulator og markedsføring
På sidste møde besluttede vi at invitere Lasse fra Force til et møde med bestyrelsen.
Er der truffet aftale med Lasse ?
Resultat af anstrengelser med markedsføringstiltag og forslag til nye
Carsten og Flemming havde været i kontakt med Force og havde nu fået sat 3 nye
programmer op – alle fra Juelsminde, Efter nedlukning (med nøglen) starter standard
programmet altid op, CC viste hvordan vi startede de andre programmer op – det er
forholdsvis enkelt, men vi blev enige om, at det kun var bestyrelsen der skulle gøre det.
Drøftet om det var nødvendigt at invitere Lasse fra Force – dette afventer TL’s aftale
med Lasse.
Markedsføringsudvalget – der er ingen respons fra busselskaberne, vi blev enige om at
nu havde vi prøvet til der, så det må vi tage som det kommer. Der er kommet en mail fra
Danske Hoteller, der vil lave et tilbud på overnatning på Juelsminde Strand (hotellet)
med betalt entre til Havnemuseet, vi skal sende nogle billeder OP tager kontakt.
TL undersøger med Susanne Ernst muligheden for at lave en droneoptagelse.
TR får oplyst antal og klokkeslæt for besøg fra hotellet langfredag og kontakter OB og
CC.
3. Status på ny-indretning af museet
Ny-indretningen er nu afsluttet, og vi skal have gjort hovedrengøring inden Påske, da vi
får besøg af gæster fra Hotel Juelsminde Strand.
Indretningen er stort set færdig, der mangler kun nogle småting, Rie står for
rengøringen og kontakter medhjælperne osv.
4. Orientering fra kassereren angående økonomi og medlemstal p.t.
Økonomien stort set uændret i forhold til status pr. 31.12.2018.
Dog er der allerede indbetalinger fra 162 medlemmer.
5. Plan for husstandsomdeling af flyers i forbindelse med medlemshvervning.
Forslag vedhæftet.
Forslaget godkendt
6. Drøftelse af introduktion/undervisning af kustoder.
CC skulle gå tidlig, så det aftaltes at Ole P aftaler datoer med CC
7. Evt.
Ole S. tager brød med til næste møde den 9. maj. Poul F.P. tager med i juni
Peter J. tager med i juli. Preben F. tager med i august og Tage R tager med i september

