
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2020 kl. 15.00 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. og 24. september 2020 

     Godkendt 
   
2. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal. 
    Medlemstallet er 303 og medlemskontingenter er på 54.000 kr.  
    Entreindtægter er 21.419 kr. Status er 331.000 kr. Alt i alt meget tilfredsstillende. 
      
3. Tage orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland. 
    Det blev på mødet den 24. september besluttet, at Henning skulle forhandle et udkast til 

aftale med JD Contractors og underentreprenør Kim. 
    Tage orienterede om mødet med den lokale presse om dækning af eftersøgning af 

ankeret og hele historien om Fregatten Jylland. Pressen var meget interesseret at 
skrive nogle løbende artikler. 

 Der er aftalt et møde med Finn lørdag den 31. oktober kl. 10.00 på Havnemuseet, hvor 
han vil præsentere udkastet til en samlet aftale. I mødet deltager Carsten, Tage og 
Tom. Er der andre, der ønsker at deltage møder de bare op.  

 
4. Olaf og Jens giver en status på arbejdet med nogle af de ideer vi drøftede på tidligere    
    bestyrelsesmøder. Blandt andet studiekreds ”fiskerne i Juelsminde”. 
    Jens orienterede om møderne i studiekredsen. Der havde være stor interesse og god     
    stemning. Man var begyndt at foretage registrering af fiskekutterne, placering af      
    bundgarn mv. Alt i alt et meget omfattende materiale. På et tidspunkt vil man overveje 
    at opdele studiekredsen i mindre grupper alt efter interesse. Studiekredsen holdes åben 
    for deltagere i det omfang de kan bidrage med yderligere oplysning mv. 
  
5. Orientering om den digitale havnemodel, som skulle supplere den fysiske model. 
    Hvor langt er vi nået, og hvordan ser økonomien ud. 
    Ole P. havde udsendt ideoplæg fra Cat.dk til bestyrelsen forud for mødet.  
    Arbejdsgruppen med Ole P. Ole S. og Olaf gennemgik oplægget, dels den digitale 
    havnemodel dels forslag til en større ”synlighed af havnemuseet”. Der var delte 
    meninger om forslagene til større synlighed, men enighed om at igangsætte opgaven 
    med den digitale havnemodel indenfor en økonomisk ramme på 84.000 kr. jvf. Oles  
    oplæg 2020. Ideoplægget om større synlighed tages op på et senere tidspunkt.            
  

6. Hvordan skal vi ”honorere” kustoderne, og skal vi afholde Nytårskur som sædvanlig 

    Eller skal vi noget helt andet? 
    Set i lyset af corona-krisen afventer vi med at melde noget ud på nuværende tidspunkt.  
    Ole P. sender info til kustoderne og vedhæfter det foreløbige forslag til åbningstider 
    for sæson 2021.   
 
 



 
7. Besøgsstatistik 2020 
    Besøgsstatistikken blev kort kommenteret. Set i lyset af de særlige forhold (corona) 
    kan vi godt være tilfredse med sæson 2020 
 
8. Evt. 
    Tage kommer med brød til næste møde. 
    Flemming orienterede om aftalen med ”aktiveringsværkstedet”, der ville levere ca. 250   

stk. krabbefiskestænger billigt, og så kunne vi udlevere til børnene uden beregning.  
    Efter mødets afslutning gik vi tilbage til havnemuseet, hvor vi blev præsenteret for de 

forslag til synliggørelse, som var med i det oplæg vi havde på dagsordenen. Nu skal 
indtrykkene lige have mulighed for at bundfældes, og så tager vi det op på en senere 
dagsorden. 

 
    Næste bestyrelsesmøde? 
    Torsdag den 19. november kl. 15.00 i Juniorhuset 
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