
 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. oktober 2019 kl. 15.00 
 

Afbud fra Preben Frandsen 
   
1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september 2019 
    Godkendt 

     
2. Status på økonomi 
 Der er fortsat en robust økonomi ca. 400.000 kr. Der mangler afregning af moms for 2 

kvartaler.   
  
3. Ajourført besøgsstatistik 2019 
 September måned har rettet lidt op på besøgstallet, men vi har fortsat et vigende 

besøgstal. Hotel Juelsminde Strand har været flinke til at sende gæster ned til 
Havnemuseet og tak for det. 

 
4. Planlægning af støttearrangementer i 2020. Carsten ville kontakte 

Handelsstandsforeningen, så vi måske kunne koordinere arrangementerne. Er vi 
kommet videre med planlægningen ? 

 Ole P. udleverede forslag til åbningstider og datoer for støttearrangementerne på 
røgepladsen. Jørgen havde forinden haft kontakt til Handelsstandsforeningen for at få 
deres event-kalender. Oles forslag kolliderede ikke med Handelsstandsforeningens 
event-kalender. Forslaget til støttearrangementer sendes til Hans Jørgen 
(Havnesjakket) inden endelig godkendelse af datoer. 

 
5. ”Udsmyknings-udvalget” vil orientere om det foreløbige arbejde og opfølgning på mødet 

med den mulige leverandør af et ”digitalt historisk landkort”  
 Olaf orienterede om arbejdet i udvalget. Arbejdet med modellen af havneområdet anno 

1942 er designmæssigt under udarbejdelse. Vi afventer tilbagemelding fa cat.dk, der 
skulle komme med et oplæg til ”det digitale landkort”, som supplement til modellen. Ole 
P. rykker for oplægget. Vi forventer at kunne få det forelagt på næste bestyrelsesmøde.    

 
6. Vi har tidligere drøftet, hvordan vi kan ”pleje” vores medlemmer. På sidste 

bestyrelsesmøde blev journalist Lars Juul bragt i forslag til en foredragsaften og 
ligeledes muligheden for en tur i bugten med Prebens yacht. Er vi kommet videre med 
disse forsalg ? 

 Olaf har kontaktet Lars Juul med henblik på et foredrag til vores generalforsamling i 
marts måned. Lars Juul har indvilliget i at deltage. Nærmere om oplæggets emne. 

 Sejlads med Preben udskydes til foråret. 
  
7. Tage foreslog, at vi skulle prøver at få fat i Lauritz.com, som kunne komme på 

havnemuseet engang i efteråret/vinteren, hvor folk så kunne komme med de sager, de 



mener har værdi, og få dem vurderet. Tage vil orientere om sonderingerne hos 
Lauritz.com. 

 Tage har foreslået og fået accept til den 7. februar i tidsrummet 12.00-15.00. Det skal 
foregå på Havnemuseets kontor. Nærmere om konceptet, annoncering mv. afventer 
oplæg fra Lauritz.com. Vi skal naturligvis bruge arrangementet til også at markedsføre 
Havnemuseet. 

	
8. Olaf foreslår følgende: Ovenpå en veloverstået sæson, med stor indsats af hele 

bestyrelsen, var det måske en idé, at vi sammen med vores ægtefæller, lavede en 
hyggelig aften, med lidt godt at spise og ustruktureret socialt samvær. 

 Olafs forslag blev drøftet. Der var tilslutning til et arrangement på ”Sluk-efter Kro” med 
ledsager. Rie undersøger nærmere og forsøger at finde et tidspunkt i november måned. 

 
 9.  Evt. Tage vil orientere om en mulig eftersøgning af ankeret fra fregatten Jylland. 
 Tage og Finn Jensen havde været til møde med Gert Normann. Et meget positivt og 

udbytterigt møde, der resulterede i, at Gert Normann ville iværksætte eftersøgningen 
uden omkostning for Havnemuseet. Tak til Tage for initiativet og Finn Jensen for udvist 
interesse.  

 Selve processen afventer Gert Normanns endelige accept af informationen fra 
Havnemuseet og kontakten til Palsgaard (Birger Brix). Når accepten fra Gert Normann 
foreligger udarbejder Tom en info til Palsgaard. Umiddelbart inden eftersøgningen 
igangsættes udarbejdes en info til pressen og vores medlemmer. 

 
 Husk mødet på Uldum Mølle den 24. oktober med afgang fra Havnemuseet kl. 16.15 
 Peter foranlediger, at vi får en emaljeskilt med det originale logo fra Juelsmindebanen 

sat op på ”Trinbrættet”. 
 
 Næste møde er torsdag den 5. november kl. 15.00. Tage tager kage med til kaffen. 
  

 
 


