
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni 2021 kl. 14.00 
Mødet afholdtes i sejlklubbens klublokale, Havnegade 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2021 

     Godkendt 
    
2. Tage orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland, og 
     opfølgning på beslutning om udpegning af 8-10 ”hot spots”, som dykkerklubberne i  
     Hornsyld og Vejle evt. kunne undersøge nærmere.   
     Der har været afholdt et opklarende møde med repræsentanter fra dykkerklubben 
    ”Dykanden”. Klubben var interesseret i at deltage i eftersøgningen af ankeret. 
     Carsten sender de 8-10 positioner til klubben, som vil undersøge disse positioner 
     nærmere. Vi skal have lavet en skriftlig aftale inden, så der ikke senere i forløbet 
    opstår problemer med forståelse af aftalen. Carsten udarbejder aftalen 
    sender den sammen med de nævnte positioner til dykkerklubben. Vi yder  
    dykkerklubben et tilskud på 5000 kr. til dækning af brændstof mv. 
    Yderligere områder nærmere kysten undersøges med Kims magnetometer mv. Det nye 
    Område vurderes at kunne undersøges indenfor den bevilling vi har afsat til formålet. 
    Carsten sender det nye område til Kim og beder ham vurdere tidsforbruget og prisen. 
    Vi skal selv lægge båd til. Tidspunktet for eftersøgningen bliver sensommer/efterår 2021 
           
3. Kassereren orienterer om foreningens økonomi herunder medlemsantal og modtagne 
    donationer til bogprojektet.  
    Der blev fremlagt foreløbigt regnskab for ankersøgningen, der udviste et mindre forbrug 
    på ca. 34.000 kr. Der blev fremlagt reviderede medlemslister, så der kun er medlemmer, 

der har betalt kontingent de seneste 3 år. Bestyrelsen opfordres til at gennemgå listerne 
kritisk, så vi måske kan ”prikke” lidt til nogle, der endnu ikke har betalt kontingent for 
2021. Inger vil se, om vi ikke kan få flere erhvervsmedlemmer. Hun påtager sig 
opgaven. Det blev endvidere besluttet at få optrykt nye flyers i lighed med det vi gjorde 

    for 3-4 år siden. Peter mente at ”cykelklubben” godt ville påtage sig en del af opgaven 
med at omdele disse flyers. Øvrige fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

 
4. Hvordan skal vi afvikle vores traditionelle støttearrangementer på røgepladsen, og skal    

de planlagte 3 arrangementer gennemføres. Kan vi forsvarligt gennemføre et 
arrangement primo juli? 
Vi gennemfører det første støttearrangement den 10. juli efter det kendte koncept, men 
med ekstra fokus på hygiejneforholdene. De følgende arrangementer bliver 24. juli og  
21. august. Carsten udarbejder bemandingslister og indkøber 4 stk. bord-bænke sæt. 
Indkøbschefen Ole S. sørger for indkøb af alt nødvendigt bortset fra makrellerne, som 
Carsten køber ind. Tage sørger for kontakt til kapelmesteren. Mikael Nyland kontaktes  
For lån af kølecontainer. 



 
5. Det er aftalt med Berit Schmidt Hansen at vi bruger resten af kortene fra  
    "Genforeningsløbet" i forbindelse med "Sommerferiepasset", således at vi den 3. 10. 17.      
    24. og 31. juli samt den 7. august udleverer kortene og modtager dem igen samt  
    udleverer "medaljerne". Indlevering af kortene skal ske i åbningstiden. Passet vil  
    samtidig give mulighed for at komme gratis ind på museet. Ole P. og Olaf orientere  
    Forslaget godkendt. Olaf og Ole P. står for ”Genforeningsløbet” og indkalder i fornødent  
    omfang hjælpere til opgaven.      
     
6. Lokalt er der meget lidt tilfredshed med turismesamarbejdet ”Kystlandet”, som man  
    synes er for ”fjern” og som ikke tilgodeser det lokale turismeerhverv. Derfor har bl.a.  
    Juelsminde Strand Camping efterspurgt et lokalt initiativ i lighed med Juelsminde- 
    Guiden, som kunne supplere ”Kystlandet”. Kenneth Glud Kristensen har arbejdet med et 
    meget foreløbigt lokalt PR-oplæg, som er vedhæftet dagsordenen. Skal Havnemuseet 
    engagere sig i et sådant initiativ? 
    Vi debatterede markedsføringen af Juelsminde i regi af det nye turismesamarbejde 
    ”Kystlandet”. Turistforeningen i Juelsminde kunne være den koordinerede aktør for de 
    mange lokale interesser, hvis foreningen ville påtage sig opgaven. Der var enighed om, 
    At det ikke kunne være Havnemuseets opgave, men ville gerne medvirke til fremme af 
    Turismen lokalt. Sagen blev skudt lidt til hjørne.  
 
7. Ole P. har udarbejdet en ”håndbog” til kustoderne og vil gennemføre intro kurser 
    ”Håndbogen” er vedhæftet dagsordenen. 
    Flot stykke arbejde, som kustoderne kan støtte sig til. Ole oplyste, at han allerede 
    Har holdt de to første til introdage med 15 tilmeldte. 
 
8. Der er anmeldt en gruppe på 50 personer, der kommer på besøg på tirsdag den 6.juli 
    Carsten og Inger klarer rundvisningen mv.  
 
9. Evt.  
    Der afholdes ikke bestyrelsesmøder i juli måned.   
    En del af parasollerne på røgepladsen skal repareres. Flemming, Peter og Carsten 
    klarer opgaven. 
    Den 10. august kommer Lions Juelsminde på besøg ca. 26 personer. Der skal udover 
    rundvisning også klares lidt forplejning – grillpølser mv. på røgepladsen. Peter  
    koordinerer besøget.  
    Til næste bestyrelsesmøde leverer Tom brød til kaffen                         
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