
 
 

 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 18. august 2020 kl. 15.00 

 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juli 2020 

     Godkendt 
   
2. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal. 
    Der er registreret entreindtægter på 14.601 kr. og en saldo på 352.000 kr. 
    I dette beløb er donationen fra Familien Hede Nielsens Fond indregnet. Udgiften  
    til efter søgningen på 2. dagen skal afholdes af Havnemuseet. Regningen for  
    1. dagen sendes direkte til Palsgaard. 
  
3. Tage orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland. 

Desværre gav eftersøgningen på 2. dagen ikke det forventede resultat. Finn Jensen vil 
afrapportere hele forløbet og senere en samlet rapport af hele forløbet fra indsamling af 
data, kort, billeder og diverse arkivalier til planlægning og udførelse af eftersøgningen. 
En stor tak til Tage for det store arbejde han sammen med Finn og Henning har lagt i 
projektet. 
 

4. Studiekreds i vinterhalvåret. 

     På sidste møde blev det besluttet at forsøge at gennemføre en eller flere studiekredse. 
     Jens lovede at lave et lille oplæg, som kunne danne grundlag for det videre arbejde. 
     Jens vil orientere om status på denne opgave. 
     Jens gav et oplæg til studiekredsen og nævnte en række personer, som kunne være 
     Relevante at invitere med. Måske skulle man ved personlig henvendelse og et lille 
     skriftligt notat introducere kredsen om studiekredsens formål. Studiekredsen skulle løbe 
     over 4-5 møder startende i oktober måned. Det blev foreslået at afholde møderne 
     fortrinsvis om eftermiddagen. På det første møde serverer vi en sildemad 
     og en lille skarp. Jens tager kontakt til de foreslåede personer. 
                      

5. Muligt samarbejde med Aarhus Søfartsmuseum. Carsten orienterer. 

    Carsten har haft kontakt il Aarhus Søfartsmuseum. Konklusionen blev, at der ikke  
     var noget reelt at samarbejde om. 
 

6. Olaf orienterer om genforeningsarrangementet. 
    Kommunen har bekræftet, at budgettet for arrangementet også vil være gældende i 

2021. Vi vil foreslå, arrangementet afholdes den 15. maj og at spejderne forhøres, om 
de vil opføre en indgangsportal opbygget på ”spejdermaner”. 

 
7. Tanker omkring Havnens 125 år jubilæum 
     Havnemuseet tilkendegiver, at man er indstillet på at medvirke aktivt i markeringen. 



 
8. Vi har haft besøg af Hjortsvang Museum og drøftede forhold af fælles interesse. Var det 

en ide af afholde et møde med kommunens museer for at afsøge mulige 
samarbejdsrelationer. 

 Det drejer sig om Glud Museum, Uldum Mølle, Hjortsvang og Ferguson Museet. 
    Efter en længere drøftelse blev det konkluderet, at vi kun i forhold til Glud Museum 
 havde fælles interesser. Vi vil derfor ikke tage initiativ til et fællesmøde. Til gengæld 
 var iderigdommen stor, da vi kom ind på forskellige projekter, som Havnemuseet kunne 

stå i spidsen for. Jens viste resultatet af et projekt, som Snaptun Lokalråd havde fået 
    midler fra Landdistrikts Puljen til at gennemføre. Det var en beskrivelse af 

kystlandskabet og en række små fortællinger af lokal interesse. Noget tilsvarende 
kunne vi måske også i forlængelse af studiekredsen få gennemført. Vi afventer arbejdet 
i studiekredsen. 

 
9. Dialog med Handelstandforeningen om mulig fælles markedsføring i forhold til de 

mange gæstesejlerne. Olaf orienterer. 
    Olaf måtte konstatere, at Handelsstandsforeningen p.t er så pressede, at de ikke kan 

involvere sig i flere udgiftskrævende initiativer. Vi håber at det nye turismesamarbejde – 
Kystlandet – kan løfte markedsføringsopgaven. Der er tvivl om turistguiden vil blive 
videreført i 2021. Den kommer måske i konkurrence med Kystlandets tilsvarende 
publikation. Man risikerer at ”tabe” annoncører, fordi man kommer til at ”ride to heste på 
samme tid”. 

 
10. Evt. 
     Carsten synes, at Havnemuseet var for lidt synlig med ”klapskiltet” og tilbyd at lave en   

”fiskekasse”, der kunne være basis for et større skilt med lidt, men stor tekst. Der blev 
sagt go – til levering senest 2021. 

    Desuden skal vi på signalmasten have vores eget banner. Tom tager kontakt til Form & 
Farve i Glud og får et par forslag til beslutning på næste møde.  

 
    Næste møde tirsdag den 8. september. Ole P tager brød med til kaffen 
 

 

 

 


