
 
 
 
 

Referat fra møde i forretningsudvalget tirsdag den13. april kl. 10.00 
 

For at sikre, at vi trods begrænsninger i mødeaktiviteten med et 
forsamlingsforbud på 5 personer, har formanden forsøgsvis valgt at nedsætte 
et lille forretningsudvalg på 5 personer. 
 
Forretningsudvalget er: formand, næstformand, kasserer, sekretær og  
”indretningsarkitekt” Olaf. Der var lidt kritik af, at alle bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter ikke var blevet orienteret. Den kritik tog man til sig. Både 
indkaldelse og referater vil fremover blive udsendt til alle. 
 
Der havde været lidt problemer med at administrere vores mailboks og 
hjemmesiden. En indmeldelsesformular fra hjemmesiden, var åbenbart ikke 
nået frem til kassereren. Der var foretaget en test af systemet, der viste, at 
den skulle være videresendt til vores mailboks. Vi vil fremover være 
opmærksom på at få gennemgået mailboksen jævnligt. Det er primært 
formanden, der styrer det. 
 
Kontingentbetaling forløber tilfredsstillende. Der er ca. 250 medlemmer, der 
har betalt. Fristen er den 1. maj. Vi rykker ikke medlemmerne, men i vores 
næste nyhedsbrev appellerer vi til at støtte ved tegning af medlemskab for 
2021. Kassereren oplyste, at der med donationerne fra 2020 og lidt 
usikkerhed vedr. momsen var ca. 369.000 kr. på kontoen. 
Vi drøftede om vi skulle ”honorere” kustoderne som i 2020. Beslutningen 
udskydes til senere på året. Der er formentlig forståelse blandt kustoderne 
for, at vi er lidt tilbageholdende på grund af corona-situationen. 
 
Det blev besluttet at aflyse åbning af museet den 8. maj og ligeledes 
støttearrangementet på røgepladsen. Det er fortsat usikkert, hvornår vi kan 
gennemføre støttearrangementerne, så i stedet for at informere om aflysning 
af de øvrige planlagte støttearrangementer, vil vi i stedet for informere, når vi 
ved hvornår de kan gennemføres. Carsten informerer ”kapelmesteren” om 
beslutningen. 
 
Åbning af museet udskydes til den 5. juni (grundlovsdag). Ole P informerer 
kustoderne og tilretter hjemmesiden. Tom udsender nyhedsbrev medio maj. 
 
Ankersøgning afklares på fredag den 16. april ved et møde i projektgruppen. 



Carsten, Tage, Finn og Henning deltager. 
 
Udsmykningsudvalget forventer at få den sidste leverance fra firmaet ”Cat” på 
plads senest den 8. maj. Projektet forløber i øvrigt planmæssigst. 
De tre projekter vi har gang i opretter kassereren særskilte konti til. Det er 
udsmykningsprojektet, bogprojektet og ankersøgning. Bogprojektet er vi i 
gang med at søge finansiering til. Vi har tidligere besluttet selv at finansiere 
25.000 kr. og der er tilsagn fra Juelsminde Havn & Marina om 30.000 kr. Tom 
har sendt ansøgninger foreløbig til 11 potentielle donatorer. 
 
Vi besluttede at afvente med indkøb af yderligere borde-bænkesæt, til vi har 
lidt mere klarhed over corona-restriktionerne. 
 
Hvis der i øvrigt er sager, der kræver en beslutning i forretningsudvalget, så 
kontakt formanden, der også tager initiativ til indkaldelse til møde, hvis der er 
behov. 
 
Vi drøftede den nye turistguide fra ”Kystlandet”. Der var ikke ovenud positive 
bemærkninger til guiden, som jo dækker alle tre kommuner, Odder, Horsens 
og Hedensted. Vi vender tilbage til sagen, når der formentlig skal evalueres 
efter første år med det nye turismesamarbejde. 
 
Preben havde et forslag om et loppemarked på området ved museet, når 
engang forholdene tillader det. Overskuddet skulle ubeskåret tilfalde 
Havnemuseet. Vi tager forslaget op på et senere tidspunkt. 
 
Ref. Tom 
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