
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. juni 2021 kl. 15.00 
Mødet blev afholdt i sejlklubbens klublokale, Havnegade 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2021 

     Godkendt  
    
2. Tage orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland. 
     Finn Jensen og Henning Ankjær deltager i behandling af dette punkt. Der er til  
 bestyrelsen udsendt en rapport over den seneste eftersøgning.  
    Den seneste eftersøgning, der strakte sig over to dage, gav desværre ikke det 
    ønskede resultat. Forløbet har ellers været tilfredsstillende, både hvad angår 
    forarbejdet og den faktisk udførte eftersøgning. Udstyret er det mest avancerede, der 
 findes og samarbejdet med entreprenøren (Kim) har været fint. 
 Det blev herefter drøftet, om eftersøgningen helt skulle indstilles, eller om vi skulle 

fortsætte i et eller andet omfang. Økonomisk har vi på projektet et mindre overskud, der 
 giver mulighed for en begrænset videreførelse af projektet (37.500 kr.). Der fremkom 

forskellige nye teorier om ankerets position. Entreprenøren (Kim) ville komme til 
Juelsminde med noget af udstyret og foretage en nærmere undersøgelse af en ny 
position nærmere kysten ved Palsgaard, hvor ankeret måske er slæbt ind (ny teori). 

 Kim vil udføre eftersøgningen for 3000 kr. excl. moms., hvis vi selv lægger båd til. 
 Det blev besluttet at tage imod tilbuddet fra Kim og Preben vil lægge båd til. Det blev 

endvidere besluttet at gennemføre opgaven søndag den 6. juni med afgang fra 
Juelsminde Havn kl. 09.00. 

 Finn kontakter Kim og beder ham udpege 8-10 hotspots, som dykkerklubberne i 
Hornsyld og Vejle kunne være behjælpelig med at undersøge nærmere. Carsten tager 
kontakt til dykkerklubberne, men indtil videre offentliggør vi ikke den nye strategi. 

   
     
3. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal.  
    Vi har nu registreret 288 betalende medlemmer. Kassereren og formanden har  
    gennemgået vores medlemskartotek og alle tidligere medlemmer, der ikke har betalt 
    kontingent de seneste 3 år slettes. Tom tilretter medlemskartoteket.  
    Vi har p.t. en ”kassebeholdning” på ca. 300.000 kr. 

 
4. Carsten, Olaf og Ole P. har holdt møde med Emil fra Horsens Folkeblad angående 
    åbning af sæson 2021 og museets nye tiltag. Carsten orienterer fra mødet. 
    Vi har fået fin pressedækning og specielt eftersøgning af ankeret fik en helt utrolig  
    pressedækning. Ole P tager kontakt til TV Syd for at forhøre, om vi kan få deres indslag 
    i nyhederne i forbindelse med eftersøgningen. Vi skal muligvis betale for at få indslaget 
   leveret på en fil. Ole P mente det ville koste 800 kr. Det er ok.  
 



 
   
  
5. Olaf og Ole P. giver en status på den digitale havnemodel m.m. (Cat.dk) 
    Samarbejdet med Cat.dk har været ok, selv om tidsfristerne ikke altid har været holdt. 
    Tilskuddet fra Hedensted Kommune kan udbetales, når alle udgifter til projektet er 
    afholdt i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet. Efter mødet var vi på museet  
    og fik præsenteret det næsten færdige projekt. ”Forskønnelseudvalget” har lagt mange  
    timer i projektet, så stor ros for det.  
              

6. Er alt klar til åbning af Havnemuseet på lørdag den 5. juni  

    Det blev bekræftet, og rengøringen er også afsluttet, selv om der var lidt mangel på 
    rengøringspersonale. Så alt er ”coronaklar” til åbningen. 
 
7. Hvordan skal vi afvikle vores traditionelle støttearrangementer på røgepladsen, og skal    
    de planlagte 3 arrangementer gennemføres. 
    Det er endnu for tidligt at melde ud om dato for det første støttearrangement. Vi afventer 
    og ser, hvilke restriktioner vi bliver mødt med. Vi kan evt. overveje en ny dato først i juli,  
    hvis restriktionerne til den tid er ophævet, så det også praktisk er muligt at gennemføre  
    et støttearrangement. 
 
8. Kenneth Glud Kristensen har tilbudt at hjælpe museet med lidt markedsføring på  
    Facebook. Tom er kontaktperson til Kenneth og bestyrelsen opfordres til at komme med  
    forslag til indhold i opslagene. 
    Tak til Kenneth og husk at sende forslag og ideer til markedsføring på Facebook til Tom 
 
9. Evt. 
    Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde 
    Flemming kom med brød. 
 
    Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 22. juni kl. 15.00 i Sejlklubbens klublokale. 
    Jens tager brød med til mødet. 
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