Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. maj 2021 kl. 15.00 i
Galleri ”Havnesmeden”

1 Godkendelse af referat fra forretningsudvalgets møde den 13. april
Godkendt
2 Orientering om økonomi og medlemstal mv.
Kassereren orienterede om regnskabet, der udviste et overskud på driften
på 15.701 kr. Regnskabet er revideret og godkendt.
Alt i alt et flot regnskab situationen taget i betragtning, med et helt specielt
år 2020.
Medlemstallet d.d. er 281. Det ligger noget under 2020, men vi tror på, at
vi kommer højere op i løbet af året. Vi udsender et nyhedsbrev i løbet af
næste uge, hvor vi pænt ”rykker” vores gamle medlemmer for betaling af
kontingent for 2021. Bestyrelsen fik udleveret medlemslister, så man kan
se, hvem der d.d. har betalt kontingent.
I forbindelse med regnskabet er der en post på 15.771 kr. vedr. signalmast
og flagning. Spejderne har fået 1400 kr. for flagning. Udgiften til vedligehold
af signalmasten bør ikke påhvile Havnemuseet alene. Carsten tager kontakt
til Erhvervsforening, Handelsstandsforening m.fl. for at få finansieret denne
udgift.
3 Orientering om projekt ”Fiskerne i Juelsminde”, herunder ansøgninger om
økonomisk støtte til projektet
Der er udsendt 20 ansøgninger om støtte og indtil dato har vi fået tilsagn om
140.000 kr.
Jens orienterede om projektets status og planer for færdiggørelse, så bogen
kan gå i trykken primo november.
4 Orientering fra ”Forskønnelsesudvalget” og efter bestyrelsesmødet en kort
gennemgang af de nye funktioner mv.
Leverancen fra Cat.dk vil være klar til åbning af Havnemuseet. Der er rokeret
lidt på udstillingerne og belysningen er blevet forbedret. Det er blevet et fint
resultat, som vi glæder os til at præsentere for gæsterne.

5 Opdatering af vores hjemmeside. Kenneth Glud har tilbudt at yde support til
denne opgave uden beregning.
Olaf orienterede om kontakten fra Kenneth. Det er ikke hjemmesiden, men
Facebook profilen han har tilbudt at hjælpe med. Vi siger tak for tilbuddet,
og Olaf tager kontakt til Kenneth. Det skal understreges, at vi selv skal kunne
administrere profilen og diverse opslag.
6 Præsentation af det reviderede program for genforeningsarrangementet i
Juelsminde.
Olaf orienterede om Genforeningsarrangementet, der stort set følger det
tidligere udarbejdede program. Det er ugen fra 7. – 12. juni og i denne
periode holdes Havnemuset åben. Der er gratis adgang. Ole P. sørger for
bemanding af Havnemuseet i denne periode.
7 Klargøring af museet til åbningen den 5. juni, herunder rengøring mv
Olaf koordinerer rengøringen. Følgende har givet tilsagn om hjælp: Tove,
Bente, Gitte og måske Jette Hansen. Rengøringsholdet møder torsdag den 3.
juni kl.09.30.
8 Kontakt til pressen angående åbning og evt. invitation til at bese museet og
høre om de nye tiltag.
Carsten og Olaf kontakter Emil på Horsens Folkeblad. Tage har haft kontakt
angående ankersøgningen.
9 Returnering af de lånte genstande fra ”Springeren”
Alle lånte effekter returneres til ”Springeren” med tak for lån. Ole S. tilbød at
Køre til Ålborg med effekterne for en tankfuld benzin. Ole vandt entreprisen.
10 Forsamlingsforbudet både indendørs og udendørs udfases gradvist og fra
den 11. juni afskaffes det udendørs forsamlingsforbud helt. Tør vi allerede nu
planlægge støttearrangementerne og melde det offentligt ud.
Beslutningen udsættes til næste bestyrelsesmøde, der er fastsat il torsdag
den 3. juni kl. 15.00. Flemming tager brød med.
11 Orientering om projekt ”Ankersøgning”.
Hvis vejret tillader det, påbegyndes eftersøgningen onsdag den 12. maj. Vi
har finansiering til 2 hele dage og krydser fingre for, at det denne gang lykkes
at finde ankeret. Tage er tovholder på projektet. Sponsorerne er inviteret med
ombord på eftersøgningsfartøjet.

12 Præsentation af folderen – Juelsminde – historier fra havnebyen. Folderen
er tidligere udsendt til alle i bestyrelsen.
Der var enighed om, at det var en fin og meget anvendelig folder. Så stor
ros til Jens. Jens tager kontakt til Hedensted Kommune for at høre
om de kan trykke folderen ub. Carsten tager kontakt til HL Repro og
13 Evt.
Tage var blevet kontaktet af Brian Høllsberg, der er ved at indrette en øl- og
vin bodega på Odelsgade. Han ville gerne give stedet et maritimt miljø og
spurgte i den forbindelse, om Havnemuseet havde effekter, de kunne
undvære. Man er indstillet på at udlåne visse effekter fra vores depot mod at
effekterne forsynes med påskrift: udlånt af Juelsminde Havnemuseum.

