
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 09. maj 2019 kl. 15.00 

 
Afbud fra Carsten Clausen 
 
  
1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. april 2019 
    Godkendt     
  
2. Status på økonomi og medlemstegning 
 Pr. dato er der 281 medlemmer heraf 41 nye. Resultatet af husstandsomdelingen har 

helt åbenbart givet pote. Status udviser positiv saldo på 337.000 kr. 
  
3. Havnemuseet har fået henvendelse fra Havnefestudvalget om mulig medvirken. 
 Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at løfte yderligere opgaver. Vi siger pænt nej tak til 

tilbuddet. 
 
4. Havnesjakket har forespurgt om mulighed for befæstelse af det areal, hvor pavillonen   

normalt opstilles. 
 Røgelauget har fået tilbudt det gamle ”venteskur”, der i dag står i nærheden af 

legepladsen (på havnens areal). Det er tanken, at det skal flyttes og opstilles på 
røgepladsen længst ned mod stien. Havnemuseet afventer den endelige afgørelse om 
projektet, inden der tages stilling til flisebelægning af det areal, musikerne normalt 
opstiller. 

 
5. Status på husstandsomdeling af flyers. 

Der mangler ca. 350 stk. at blive omdelt. Vi har ikke flere, men Tom bestiller yderligere              
600 stk. hos Form & Farve.  

 
6. Ole P. har udarbejdet en instruktion til kustoderne og vagtplan samt journal til 

registrering af indkomne effekter. 
 Vi fik fordelt de sidste vagter og Jørgen tilbød at være ”fast afløser”. Vi gør lidt reklame 

på røgedagen for at få lidt flere kustoder. Det er et fint materiale Ole har fået fremstillet. 
 På kustodemødet kom der er forslag om at få et TV opstillet i vinduet ud mod 

havnepladsen, hvor vi kan vise en lille appetitvækker om Havnemuseet. Ole P. 
Indkøber det nødvendige udstyr til nævnte formål. 

 
7. Hedensteds Kultur- og Fritidsafdeling har forespurgt, om man evt. kunne afholde et 

talkshow på røgepladsen med temaet ”hvad er kultur i Hedensted Kommune”. Der 
skulle i givet fald være plads til et lille panel med 4-7 deltagere fra 
kulturlivet/kulturaktører og plads til debat med indbudte borgere. Tidspunktet kunne 
være uge 20 eller 22. 

 Bestyrelsen er positiv, men afventer yderligere fra Hedensted Kommune. 
 
8. Plan for åbning af museet og støttearrangementet lørdag den 18, maj.  



 
 Vi skal sørge for lidt presseomtale af åbningen. Carsten anmodes om at tage kontakt til 

pressen snarest. Tom udsender info til medlemmerne om åbning af 1. Røgedag den 18. 
maj. Vi takker for de mange nye medlemmer og samtidig også en lille venlig reminder til 
de ”gamle medlemmer” vi ikke har hørt fra endnu. 

 Carsten udarbejder bemandingsplan til den 18. maj. Jørgen har meldt afbud. 
 Ole s. indkøber en gasgrill 
 
9. Evt. Ole S tager brød med 
 Tage forhører ved Jørn Hansen, om vi må placere flagstængerne i to af kasserne foran 

Havnemuseet. Den praktiske del af opgaven løses af Jørgen og Ole S i skøn forening. 
 Olaf har været i forbindelse med ”Springeren” i Aalborg og forhørt om udlån af diverse 

effekter. Vi kan forlænge låneaftalen, og hvis vi har brug for yderligere, så skulle vi bare 
sige til. 

 Vi har fået lovning på lån af ”pølsevogn” ved handelsstandsforeningen til Skt. Hans. 
Hvem har tid til at stå i vognen ?  

     


