Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. september kl. 13.30
Afbud fra Jens Kjær
1. Drøftelse af det videre forløb af eftersøgningen af ankeret fra Fregatten
Jylland. Finn og Henning er inviteret med til mødet.
Som det tidligere er meddelt bestyrelsen, så har Palsgaard doneret
yderligere 35.000 kr. til sidste etape af eftersøgningen. Der foreligger et
overslag på 60.000 kr. til gennemførelse af den sidste etape af
eftersøgningen. Sammenholdt med de tidligere tilsagn om støtte, så er
projektet fuldt finansieret.
Eftersøgnings-teamet Tage, Henning og Finn redegjorde for finansieringen,
der udover Palsgaard og Familien Hede Nielsens Fond også omfattede en
donation på 50.000 kr. fra PKJ291244 Holding ApS ved Poul Klinkby
Jensen. Stor tak til sponsorerne. Herefter gennemgik man den mere
tekniske tilrettelæggelse af 2. etape af eftersøgningen. Som
underentreprenør for JD Contractors er valgt undervandsgruppen v/ Kim
Schmidt. Man besluttede at vælge katamaranen i stedet for Carstens skib.
Med hensyn til tidspunkt for eftersøgningen skulle det være op til Kim
Schmidt at træffe denne beslutning, så han alene havde ansvaret for en
effektiv eftersøgning. Finn vil udarbejde endelig kontrakt med Kim Schmidt,
som så vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.
Stor tak til eftersøgnings-teamet for et flot stykke arbejde.
Med hensyn til pressedækningen, blev det aftalt, at Tage formidler
kontakten til Horsens Folkeblad v/Emil Fibiger. Hele ”historien” kan så
præsenteres for Emil ved et lille møde på Havnemuseet, hvor hele
eftersøgnings-teamet deltager. Der er stof nok til en hel følgeton i Horsens
Folkeblad.
Tom sender et ”takkebrev” til Poul Klinkby Jensen og kontakter Familien
Hede Nielsens Fond for at informere om 2. etape af eftersøgningen.
2. Carsten har meddelt, at Havnemuseet har fået bevilget 77.500 kr. fra
Landdistriktspuljen til finansiering af projektet om digital historiefortælling
om Juelsminde Havns udvikling gennem årerne. Havnen har 125-års
jubilæum i 2021, så projektet kan være klar til jubilæumsåret.

Arbejdsgruppen vedr. projektet arbejder videre med konkretisering og
indhentning af tilbud. Forventes at kunne forelægges på næste
bestyrelsesmøde. Udgangspunktet er det oplæg, vi i sin tid fik præsenteret
af firmaet CAT.dk Vi har ikke finansieringen helt på plads endnu. Firmaet
ville i givet fald kunne skaffe donationer til den sidste del af finansieringen.

3. Evt.
Det ene banner på signalmasten er beskadiget. Vi har bestilt et banner
med havnemuseets logo. Når banneret kommer, skal det op sammen med
de øvrige tre. I den forbindelse skal liner og trisser renoveres/udskiftes. Vi
tager bannerne ned umiddelbart efter efterårsferien, så efterårsstormene
ikke ødelægger dem. Vi skal nok have lidt julereklame i december måned.
Der er bestilt nogle nye standere til topmasten.

