
 

 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 24. juli 2020 kl. 15.00 

 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2020 

    Godkendt 

   
2. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal. 

    Kontingenter 53.800 kr. entreindtægter 8.250 kr. Medlemsantal uændret.      

  
3. Tage orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland. 

Rederiet har meddelt, at man på grund af travlhed ikke kan overholde den oprindelige 
tidsplan. Vi afventer nærmere fra rederiet. 

 
4. Registrering af donationer 

    Kan vi lave en ny strategi omkring indleverede donationer, da alt for meget i dag bare 
    bliver modtaget, uden der er noteret navn og adresse. Vi har tidligere talt om, at vi burde 
    tage et billede af samtlige donationer, vedhæftet donators navn og adresse. 
 
   Kunne det være en "vinter opgave" for en lille arbejdsgruppe 
   i bestyrelsen? 
   Der blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere: Olaf, Tom, Tage, Ole P og  
   Ole S. Vi tager udgangspunkt i det skemamateriale vi hidtil har anvendt, 
   men suppleret med fotos  

  
5. Studiekreds i vinterhalvåret på museet. 

    Var det en idé at lave en mindre medlems-studiekreds, 
    med varierende emner på programmet?  
    Det kunne være ca. 8 til 10 personer, der mødes for at 
    gå i dybden med forskellige emner. 
    Det kunne være inspireret af Knud Søndergårds opslags- 
    værk. Jens Kjær ville være en oplagt mødeleder, der 
    stod for tilrettelægningen af "dagens emne". 
    Det blev besluttet at forsøge med et par studiekredse om fiskeriet langs kysterne i   
    Hedensted Kommune. Jens laver et lille oplæg til næste bestyrelsesmøde og herefter 
    tages der stilling til det videre forløb 
 

6. Hvad er status på ansøgningen til LUP (landdistrikternes udviklings pulje) 

    Carsten reviderer og færdiggør ansøgningen. Tom kontakter Helena Holm og spørger, 
om hendes kæreste Thomas måske kan hjælpe med et digitalt supplement til 
havnemodellen. Sideløbende undersøges det, om Insero Horsens vil støtte projektet og 
måske også i et vist omfang studiekredsen under pkt. 5 



 
7. Genoptagelse af sag om støttearrangementer i 2020 
 Beslutningen om ikke at gennemføre støttearrangementer på røgepladsen i år, skal ses 

i lyset at de sundhedsmæssige retningslinjer, som skal overholdes. Siden sidste 
bestyrelsesmøde har regeringen besluttet at hæve forsamlingsforbudet, så der fra 
begyndelsen af august må forsamles op til 200 personer. Der skal dog fortsat udvises 
forsigtighed og høj hygiejnestandard, afstandskrav, afspritning mv. 

    Den tidligere trufne beslutning om ikke at afholde støttearrangementer på røgepladsen 
fastholdes 

 
8. Evt. 

    Forespørgsel fra Aarhus Søfartsmuseum V. Karl Nøhr, om et 
    muligt samarbejde? /Lokal kontaktperson er Kurt Jensen. 
    Carsten tager kontakt til Aarhus Søfartsmuseum 
 Efter mødet holder bestyrelsen med ledsager en lille grillaften. 
 Tak til Bente og Ole S for husly og en hyggelig aften 
    Inger gjorde i øvrigt opmærksom på, at gæster på Hotel Juelsminde Strand ikke 

automatisk har gratis adgang til museet. Der skal fra hotellet medbringe en speciel 
billet, da det ikke er alle opholdstyper der er incl. gratis adgang til museet. 

 
 Mange gæstesejlere havde ikke fået turistbrochuren udleveret, men de kunne så få den 

på museet. Den bemærkning gav anledning til forskellige forslag om bedre formidling af 
mulighederne i Juelsminde. Der var bred enighed om at forsøge at få et samarbejde i 
gang med Handelsstandsforeningen om udlevering af en form for ”goodiebag” med 
diverse rabatkuponer mv. Olaf tager kontakt til Handelsstandsforeningen for at ”lufte” 
forslaget, og herefter kan vi drøfte sagen på ny. 

  
    Niels Bucharth har forespurgt om, hvad det koster at komme på sponsortavlen. Det     
 koster 1000 kr., og så skal man selv levere logoet mv. til Form & Farve i Glud. 
  

 

 

 

 


