Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2019 kl. 15.00
Afbud fra Peter J og Tom L
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. august 2019
Ingen bemærkninger
2. Status på økonomien og medlemstegning
Rie oplyste følgende om regnskabstallene, Kontingentindbetaling er steget med ca. 23
tkr til 63 tkr., resultat af arrangementer ca. 80 tkr., entre er faldet og nu ca. 5 tkr.
3. Ajourført besøgsstatistik 2019
August måneds besøgstal var skuffende lavt i alt 229 besøgende, heraf et selskab på
14 personer, Det er igen mangel på ”selskaber” der gør udslaget. CC oplyste at han
havde udsendt ca. 230 mails til ældreklubber mm, hertil kommer de 9 mails til
busselskaber.
4. Evaluering af støttearrangementer og planlægning af støttearrangementer i 2020
Resultatet af årets 4 støttearrangementer var igen en succes, vejret, besøgene og
økonomien var med os., Vi enedes om at kontakte Tina Trabjerg for at høre om
handelsstandsforeningen har lagt planer for 2020 og korrigere vores arrangementer
hermed (JH og OP)
OP prøver at komme med en planlægning til næste møde.
5. ”udsmyknings-udvalget” har haft sit første møde og vil orientere om de foreløbige
tanker og ideer. Blandt andet vil de centrale temaer blive forsynet med tysk og engelsk
tekst.
Det er planen at der laves en model af havnen fra omkring 1940, med de daværende
bygninger.
Der arbejdes med tanker om en Touch-skærm, der skal vise havnens udvikling, fra
1896 til nu. Der er indhentet et tilbud fra et firma der har lavet noget tilsvarende til
Havnearkivet på Muesum Østjylland (Grenå) se hvordan det er udformet på følgende
link https://www.youtube.com/watch?v=zyjs2hSYQRg, der var enighed om at tage en
tur til Grenå for at se/høre nærmere om projektet. Vi har bedt Netgraf om et tilbud på
det samme, er endnu ikke kommet.
Der arbejdes også med en plan om Før og nu billeder, men det kræver formentlig at vi
skal have fat i en arkitekt, da de billeder vi har, ikke er taget fra samme vinkel og
afstand.
6. Skal vi genoptrykke vores brochure, eller skal vi barsle med nyt layout mv.
Der var bred enighed om genoptryk OB tæller vores beholdning og kontakter Jørgen
Hansen om han vil kontakte Schur om de vil sponsorer trykningen igen?

7. Vi har tidligere drøftet, hvordan vi kan ”pleje” vores medlemmer. Skal vi f.eks. indbyde
til et par foredragsaftener i løbet af vinteren. Et emne kunne være journalist Lars Juul.
Vi forsøger at få fat i Lars Juul til et foredrag i november (PF).
PF’s tilbud om at tilbyde medlemmerne en sejltur hans båd blev drøftet, vi prøver at
finde 6 dage (med godt vejr) hvor vi kan afvikle programmet, der tænkes at der sejles
ca 3 ture pr dag af ca. 1 times varighed, med 8 deltager pr. gang, OS har meldt sig
som matros, er der flere.
8. Tage foreslår, at vi prøver at få fat i Lauritz.com, som kunne komme på havnemuseet
engang i efteråret/vinteren, hvor foæk så kan komme med de sager, de mener har
værdi, og få dem vurderet. Det kunne nok give lidt reklame, måske TV Syd vil komme.
TR tager kontakt til Lauritz.com og TV Syd, til et evt. arrangement i februar 2020.
9. Evt.
JH har bestil bus til Uldum Mølle, afgang fra Havnemuseet den 24/10 kl. 16,15
PJ tager brød med ril næste møde.

