
 
 

 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 8. september 2020 kl. 15.00 

 
Afbud fra Peter Jensen 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2020 

    Godkendt 
   
2. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal. 
    Der er p.t 277 medlemmer og en saldo på 346.814 kr. Heraf entreindtægter 20.534 kr. 
  
3. Tage orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland. 
    På grund af travlhed hos JD Contractors har der ikke været mulighed for gennemførelse 

af 2. etape af eftersøgningen. Vi er interesseret i, at det bliver JD Contractors, der også 
gennemfører 2. etape. Muligvis kunne det være en mulighed, at Carsten stillede sit skib 
til rådighed for eftersøgningen. Tage arbejder videre med projektet og melder tilbage til 
bestyrelsen, når der foreligger en endelig aftale. 

 
4.Jens og Olaf har stukket hovederne sammen, for at 
   prøve at nyskabe tilgangen til museet. Jens vil som aftalt lave 
   et spændende hæfte, med fokus på Havnebyen. Vi har talt 
   om at lave en kombination, hvor der både er spændende historisk 
   stof, kombineret med noget der kan fange børnene. Vi vil 
   tage udgangspunkt i Natur Legeparken, der også har historiske relationer.  
   Via Quiz, som hele familien kan deltage i, fanger man forhåbentlig børnene.  
   det bliver viden via leg. 
   Publikum vil blive ført fra Natur Legeparken ned omkring 
   Svanedammen, og igennem centrum, for at ende i museet. 
   Mon ikke mange vil slutte turen som styrmand i simulatoren. 
   Olaf og Jens uddybede ideerne, som også kunne kombineres med det arbejde, som     
   Jens havde skitseret på sidste møde, hvor man har fokus på Juelsminde Havn og   
   specielt fiskeriet. Ole P nævnte, at der også arbejdes med en ”skattejagt”. Det  
   arbejde ligger vist nok forankret i Handelsstandsforeningen. Et første udkast ligger 
   allerede klar digitalt. Ole P rundsender forsalget. 
   Der dukkede mange nye forslag op under behandling af dette punkt, uden vi fik draget 
   en egentlig konklusion. Det blev derfor besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe, der 
   henover vinteren skulle arbejde videre med nogle af de mange forslag. 
   Arbejdsgruppen kom til at bestå af: Olaf, Ole P, Ole S, Flemming og Jens. 
 
 
 
 



 
5. MEMORY LANE! 
    Er det nu vi skal få bestilt skærmen til havnens ”memory-lane”, så vi 
    ligesom fuldender udstillingen omkring miniaturehavnen? Alternativ til samme udstilling  
    kunne være hovedtelefoner, der forklarede om de enkelte numre på modellen. 
    Der er aftalt et møde med Helena og Thomas, der har udarbejdet vores    
    hjemmeside. De kan muligvis også hjælpe med en ”digital overbygning” på vores  
    Havnemodel. Olaf og Ole P tager mødet på lørdag den 12. september. Ole P sender  
    en lille introduktion til Thomas inden mødet. 
 

6. Form & Farve har udarbejdet et par forslag til banneret til signalmasten 

    Forslagene er vedhæftet indkaldelsen til bestyrelsesmødet. 
    Der var ikke en entydig holdning til forslagene. Dog var man enige om, at vores logo 

skulle placeres lodret på banneret og muligvis med tekst i top og bund. Tom tager 
endnu engang kontakt til Form & Farve og forelægger bestyrelsens ønsker. 

 
7. På sidste bestyrelsesmøde vedtog man, at Carsten skulle designe et stort skilt  
   til placering udenfor Havnemuseet i en ”fiskekasse”. Foreligger der et udkast   
    på nuværende tidspunkt. 
    Carsten præsenterede forslaget. Enighed om, at det var en fint gennemarbejdet   
    forslag. Selve skiltet skal tilføjes vores logo i top og muligvis et lille skilt ”Åben” 
    Carsten færdiggør projektet og indkalder i nødvendigt omfang særlig ekspertise. 
  
8. Evt. 
    Finn og Henning har udført et stort efterforskningsarbejde vedrørende det mistede  
    Anker. 
   Hvornår og hvordan skal vi kvittere for det arbejde. 
     
    Tak til Jytte og Ole for lækker kringle til kaffen. 
    Vi afventer afslutning på projektet med eftersøgning af anker inden vi inviterer Finn  
    og Henning til et bestyrelsesmøde, hvor vi formelt kan afslutte projektet. 
 
   Kapelmester Hans Jørgen bliver 75 år den 15. september. Tage aflægger besøg og  
   tager en gave med fra Havnemuseet. 
 
   Den 15. september kl. 11.00 kommer Bubber til Juelsminde for at lave et  
   turismefremstød. Det er Kystlandet, der står bag optagelsen. 
 
   Jens orienterede om projekt ”gamle fiskere i Juelsminde”. Alle dem Jens har kontaktet   
   Har givet tilsagn om at deltage i studiekredsen. 
 
  Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 21. oktober kl. 15.00. Olaf tager brød med. 
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