Afbud fra Ole P. Tom og Jørgen
1. Godkendelse af referat fra møde den 7. november
Godkendt uden kommentarer.
2. Orientering fra ”forskønnelsesudvalget”
Forskønnelsesudvalget har haft møde med Ole Røner fra Vejle,
der har lovet at lave diverse huse til minihavnen for os. Han var
også involveret i vores model af jernbanen.
Udvalget er selv i gang med flere dele af den fysiske havn fra 1947.
Udvalget og Carsten skal d. 15.1. til Randers og Grenå for at studere den digitale del af projektet - nemlig "havnens memory lane".
Det er CAT der er indbyder til mødet.
3. Orientering fra Tage om arbejdet med at finde oplysninger om det tabte anker
Tage er tovholder omkring Fregatten Jyllands anker. Han har modtaget et tilbud fra Gert Normann Holstebro på kr. 35000,- + moms
for et nærmere præciseret undersøgelsesområde.
Palsgaard ved Anders og Birger Brix, har givet tilsagn om at ville
sponsorere dette beløb.
Man drøftede en plan B, hvis ikke det første forsøg lykkedes. Her blev
man enige om, at søge fondspenge. Der blev nævnt et beløb på kr.
100 000,- kr.
Der blev også talt om ejerskab omkring ankeret.
4.Skal der afholdes ”Nytårskur” og i givet fald hvornår
Nytårskuren blev aftalt til den 1. februar. Kurve til en værdi af 300,- som
sidst. Der blev foreslået muserende vin og kransekage til udskænkning.
5.Generalforsamling 2020. Vi kan som sidst låne mødelokalet i Juniorhuset. Har Lars Juul
givet endelig tilsagn om at holde et lille historisk indlæg om havnenes historie. Har vi et
emne til bestyrelsen til erstatning for Rie, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen
Generalforsamling den18. februar kl. 19 i Juniorhuset. Der sælges øl, vin
og vand. Lars Juul er aftenens foredragsholder.
Rie stopper som bekendt som kasserer, og Inger Baungård har indvilget
i at tage over. Rie træder ud af bestyrelsen, og Inger skal vælges ind i
bestyrelsen.
Tom, Carsten og Rie holder et møde med Inger, for at drøfte de praktiske
ting omkring overdragelsen.

6.Hvad skal vi have med i vores julehilsen til medlemmerne. Input udbedes
Forslag til vores julehilsen til medlemmerne. Først tak for fint samararbejde, og kort fortælle hvor meget vores kustoder betyder for museet.
Vi ser optimistisk på den nye sæson, hvor en af nyhederne er en fysisk
udgave af en MINI HAVN ANNO 1947 + DIGITAL FALDSKÆRM hvor
der bliver illustreret en havne memory lane.
Bestyrelsen har taget initiativ til at søge efter endnu et anker i
Sandbjerg Vig fra Fregatten Jylland. Det er noget vi endnu ikke
kan gå så meget i detaljer med endnu, men bestemt et spændende
initiativ
7. Evt.
Næste møde 9 januar kl. 15.
Bente har boller med til mødet

