
 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019 kl. 15.00 

 
Afbud fra Ole S., Preben og Tom 
 
  
1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. maj 2019 

Ingen bemærkninger  
     

2. Status på økonomi og medlemstegning 
Rie Oplyste at der d.d er 334 medlemmer, heraf 72 nye 

  
3. Orientering om skibssimulatoren, blandt andet dansk brugermanual og rettelse af de 

senest konstaterede systemfejl. Vi har tidligere besluttet at ”invitere” Lasse over til en 
opfølgning på systemet. 
Der var ikke indløbet fejlmeldinger på simulatoren, bortset fra at rattet var ”gået i 
baglås” dette problem er løst ved at rokke lidt med rattet, Tage havde haft et problem 
med at systemet resatte lige umiddelbart før havneindløb, men havde ikke haft 
problemet siden – vi enedes derfor om at vente med at ”invitere” Lasse. 

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

normalt opstilles. 
 Det gamle venteskur (Kulturhuset) skal flyttes til Røgepladsen. Hvad er der videre sket 

siden informationsmødet i Havnemuseet. Bliver det klar til vores næste 
støttearrangement den 29. juni ? 
CC orienterede om hvor projektet var på nuværende, samt at der var indhentet tilbud på 
materialerne til ”Venteskuret” fra SJAKK, det beløber sig til i alt 10.000, vi enedes om at 
bestille dette, skuret bliver ikke klar til den 29/6, CC og PFP går i gang tirsdag den 18/6 
kl 9 med at pille de brædder af der skal skiftes, mm. CC har lavet en liste over hvem der 
kan hjælpe i øvrigt. PJ og PF sørger for funderingen. 

    Skuret låses og anvendes til opbevaring af vores materiale bl.a. parasoller mm. 
  
5. Planlægning og bemanding af Skt. Hans arrangementet på Storstranden  og    

støttearrangementet den 29. juni. 
Til Skt. Hans den 23/6 møder OS, PFP, TL, CC og OP – alle møder kl. 18,00 – CC 
sørger for ”Salgsvognen” 

    CC udarbejder bemandingsplan til den 29/6 – afbud fra RJ, TL og OP.  
  
6. Hvordan går det med kustoderne og fordeling af vagterne. Der har været lidt problemer 

med betjening af skærmene, vist nok primært den med vores interviews.  
 Vi har tidligere besluttet at få optaget et interview med Ruth Jensen. Hvordan går det 

med det ? 



Vagtplanerne er på plads, og de nye kustoder har været til instruktion, der er ikke 
problemer med nogle af skærmene i dag, de starter alle upåklagelig. 
OB tager kontakt til Ruth Jensen, Lars Juul og Anker Ejdal om interview. 

 
7. Ole P. Orienterer om besøgsstatistik for den første periode i den nye sæson 
 Besøgsstatistikken tages til efterretning, OP sender statistikken til kustoderne, hver 

måned, til orientering og påmindelse om vagtplanen 
 
8. Evt.  
    PFP forespurgte om køleskab til den 29/6 – CC kontakter Mikael N. 
    CC havde fået forespørgsel om optog til Havnefesten – der var ingen interesse. 
    Peter J tager brød med til næste møde. 
  
 
 
 
 
 


