Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 15.00
Mødet afholdtes i Sejlklubbens klublokale
Afbud fra Jens Kjær Jørgensen
1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts 2020
Godkendt. Preben orienterede om kølecontainer, som Michael Nyland har
meldt klar til brug.
2. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal
Der er indtil nu registreret 220 medlemmer. Det er desværre næsten 125
færre medlemmer end sidste sæson. Der er indgået 39.000 kr. i
kontingenter. Vi opfordrer vores ”gamle” medlemmer til at støtte op om
havnemuseet. Netop i år, hvor vi kommer til at mangle indtægter fra
røgdagene, er det vigtigt, at vi fastholder vores robuste økonomi. Det
skriver vi pænt i nyhedsbrevet, hvor vi også orienterer om konsekvenserne
af corona-krisen.
3. Tage orienterer om arbejdet med fastlæggelse af eftersøgningsområder for
det mistede anker fra Fregatten Jylland og tidsplan for det videre arbejde
Arbejdet er forsinket på grund af travlhed i rederiet Gert Normann. Vi
afventer nærmere fra Tage.
4. ”Udsmyknings-udvalget” orienterer om status på projektet.
Arbejdet skrider langsomt men sikkert videre, og det bliver færdigt til
åbning af havnemuseets sæson 2020. Der har været lidt problemer med at
finde billeder af tilstrækkelig kvalitet til fremstilling af fotostat. Men det bliver
også færdig.
5. Drøftelse af konsekvenserne for havnemuseet af den delvise nedlukning af
samfundet p.g.a. corona-krisen. Museerne kommer først med i fase 3, der
er annonceret til den 8. juni. Støttearrangementerne vil formentlig ikke
kunne gennemføres i 2020.
Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og regner med at kunne
åbne havnemuseet lørdag den 13. juni. Vi regner med at måtte aflyse alle
planlagte støttearrangementer. Museet skal hovedrengøres og klargøres

med håndsprit mv. Simulatoren startes, men besøgene må ikke komme ind
i kahytten. Touch-skærmene sættes til automatisk at ”bladre”, så de ikke
skal berøres af de besøgende.
6. Hvad er status på ansøgningen til LUP (landdistrikternes udviklings pulje)
Formanden orienterer om kontakterne til kulturkonsulenten og sekretariatet
for landdistriktsudvalget.
Carsten orienterede om et planlagt møde med kommunens kulturkonsulent
fredag den 15. maj kl. 10.00. Foruden Carsten deltager Flemming
(medforfatter af ansøgningen). Bestyrelsen afventer resultatet af mødet
inden der foretages videre.
7. Evt.
Carsten præsenterede et samlet idekatalog for udvikling af Juelsminde
primært med udgangspunkt i havnens nærområde. Det er Turistforeningen
ved Erik Vestergaard og Carsten Clausen, der har været designere på
oplægget. Der var fuld opbakning fra havnemuseets bestyrelse til tankerne
bag og konkretiseringen af disse. Senere bliver idekataloget præsenteret
for Visionsrådet.
Med hensyn til signalmasten, så anskaffer vi nogle nye bannere,
Juelsminde er solsikker, Vind i sejlene, Midt i naturen og velkommen til
havnebyen Juelsminde.
Vi skal have orienteret pressen om havnemuseets åbning og de nye tiltag i
2020. Carsten sørger for kontakten til pressen.
Næste møde er torsdag den 11. juni kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus
Tage tager brød med til kaffen.

