
 
 

 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. juni 2020 kl. 15.00 

 
Der var afbud fra Flemming   
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2020 
    Godkendt 
   
2. Kassereren orienterede om foreningens økonomi herunder medlemsantal. 
 Siden sidste bestyrelsesmøde er der kommet yderligere 25 medlemmer, så 

medlemstallet nu er oppe på 294. Der er dog stadigvæk et stykke op til 
sidste års medlemstal. Når vi går medlemslisten igennem, så er der stadig 
en del ”ældre” medlemmer, som måske bare skal have et lille skub. 

 Saldoen er nu på 366.000 kr. 
    
3. Tage orienterede om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland. 
 På grund af stor travlhed hos rederiet, er tidsplanen forsinket med min. 14   

dage. Tage har et forslag om at få lavet en droneoptagelse fra museet og 
udover det område, hvor ankeret formodes at ligge. En god ide, som Tage 
arbejder videre med sammen med fætrene Finn og Henning og Søren 
”Urmager”(dronepilot). 
 

4. ”Udsmyknings-udvalget” er klar med havnemodellen mv. til åbningsdagen 
Havnemodeller er stort set færdig, men der bliver fortsat arbejdet på nogle   
små detaljer. Ole P har lavet en lille video af havnemodellen. Hvis man 
lavede en mere detaljeret optagelse og fik den ledsaget af en forklaring af 
de enkelte elementer i modellen og måske krydret med små anekdoter, så 
ville det være en god måde at kommunikere hele modellen. Jens Kjær var 
med på ideen og ville godt stå for speakning og Ole P skulle så være 
kameramand. Det var der opbakning til, så det bliver spændende at se 
resultatet til sin tid. 

   Havnemodellen er i øvrigt et flot stykke arbejde, så tak til alle involverede 
       
5. Drøftelse af konsekvenserne for havnemuseet af den delvise nedlukning af 

samfundet p.g.a. corona-krisen. Museerne er med i fase 3 og kan nu åbne. 
Fra den 8. juni 2020 er forsamlingsforbuddet hævet til 50, men 



myndighedernes anbefalinger og anvisninger skal fortsat nøje følges. Hvad 
skal vi have styr på til åbningen den 13. juni ?? 

 Vi er klar til åbningen på lørdag. Alle retningslinjer og forholdsregler bliver 
fulgt. Der må max. være 19 besøgende i museet på samme tid, dog 
undtaget skoleklasser, hvor der må være det antal, der svarer til 
klassestørrelsen. Det blev i øvrigt besluttet, at vi ikke gennemfører 
støttearrangementer på røgepladsen i år. 

  
6. Hvad er status på ansøgningen til LUP (landdistrikternes udviklings pulje) 
    Formanden har haft kontakt til kulturkonsulenten og sekretariatet for 

landdistriktsudvalget. 
 Der blev refereret fra mødet med kulturkonsulenten, som var meget positiv. 

Der skal udarbejdes en revideret ansøgning, som vi sender til 
kulturkonsulenten inden ansøgningen sendes til LUP. Carsten og 
Flemming har opgaven. 

 
7. Formanden og Olaf orienterede om mødet med direktøren for 

turismesamarbejdet ”Kystlandet”. 
 Det havde været et godt og positivt møde med direktøren. Kystlandet har 

samlet set mange kompetencer, vi i et vist omfang kan trække på. Det blev 
besluttet, at vi tegner et abonnement/medlemskab til 1450 kr.  

 Carsten tager kontakt til Horsens Folkeblad (Emil) med henblik på en 
artikel i næste uge, hvor vi kan fortælle lidt om medlemstal, nye tiltag og 
beslutningen om ikke at gennemføre støttearrangementer på røgepladsen i 
år, set i lyset at de sundhedsmæssige retningslinjer, som skal overholdes. 

 
8. Evt. 
 Tak til Ina for en lækker æblekage.  
 Preben rejste spørgsmålet om røgepladsens anvendelse og ”møblering”. 
 Der skal ryddes lidt op, så der kan være 3-4 bænkesæt 
 Næste møde bliver fredag den 24. juli kl. 15.00. Vi slutter mødet med lidt 

på grillen og inviterer koner/kærester med til den sociale del af 
bestyrelsesmødet. 
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