
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august 2021 kl. 13.00 
mødet afholdtes i museets mødelokale 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2021 

     Godkendt 
    
2. Carsten orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland.   
    Dykkerklubben ”Dykanden” i Hornsyld er så småt gået i gang med udvælgelsen af 
    de ”hotspots”, som Kim havde udpeget. Kim kommer til Juelsminde engang i september    
    for at foretage en yderligere eftersøgning af nogle områder, hvor der fortsat kunne være 
    en realistisk mulighed for at finde ankeret. Vi skal selv lægge båd til. Carsten holder  
    bestyrelsen orienteret. Bestyrelsen har tidligere besluttet at yde ”Dykanden” et tilskud 
    på 5.000 kr. Carsten aftaler med Inger, hvornår pengene skal overføres. 
      
3. Orientering om foreningens økonomi herunder medlemsantal og modtagne 
    donationer til bogprojektet. Aktuel saldo på kontoen 267.000 kr. Der mangler dog at   
    blive registreret ca. 45.000 kr. fra røgefesterne. Der er p.t. modtaget tilsagn om støtte til 
    bogprojektet på i alt 190.000 kr. Medlemstal stort set uændret i forhold til sidste  
    bestyrelsesmøde. 
 Vi skal have lavet en endelig opgørelse over udgifterne, der knytter sig til projektet 
 ”Den digitale havnemodel”. Carsten, Ole P. og Inger laver den endelige opgørelse, der 
 skal indsendes til Hedensted Kommune, som forudsætning for udbetaling af det 

kommunale tilskud. 
 
4. Carsten har foreslået, at vi afholder endnu et støttearrangement. Forslag lørdag 
    Den 18. september. I forbindelse med dette arrangement inviteres alle kustoder til lidt 
    hyggelig spisning på røgepladsen. 
    Efter grundige drøftelser og overvejelser blev det besluttet at afholde endnu et 
    Støttearrangement den 18. september. I forbindelse med dette arrangement inviteres 
    kustoder med ledsager til dette arrangement. Ole P. sender invitation og beder om 
    tilmelding, så vi kan reservere pladser på røgepladsen. Invitationen gælder spisning 
    med drikkevarer. Spisning består af makrel, grillpølser og fri bar. Kustoderne bedes 
    bære navneskilt, af hensyn til personalet på røgepladsen. Ole S. sørger for, at der er 
    skilte til alle.  
 
5. Evaluering af ”Genforeningsløbet” 
    Desværre blev projektet ikke helt den succes vi havde håbet på. Blandt andet 
    kolliderede det med Handelsstandens skattejagt. Vi har rigtig mange mønter, som vi 
    uddeler med mild hånd til børn og barnlige sjæle, der kommer på besøg på museet. 
    Hvis børnehaverne i Juelsminde vil have det, kan vi også give dem mønter til uddeling. 
  



6. Status på projekt ”Digital Havnemodel”.  
    Projektet er afsluttet og som tidligere anført under pkt. 3, skal vi have lavet en endelig 
    Opgørelse over udgifterne, og have indsendt anmodning om udbetaling af det bevilgede 
    støttebeløb   
 
7. Status på bogprojekt ”Fiskerne i Juelsminde” 
    Jens orienterede om arbejdet. Har på nuværende tidspunkt mange ”brikker”, der skal 
    yderligere udbygges og finpudses. Tidsplanen holder og den oprindelige studiegruppe 
    fastholdes som ”redaktionsgruppe”, men tilføres journalistisk resurse. Jens kontakter 
    journalist Lars Juul med henblik på at hjælpe projektet rent journalistisk.  
    Der er sikret fuld finansiering af projektet. 
 
8. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2022 og næste bestyrelsesmøde 
    Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 15. februar 2022 og der indvarsles med 
    minimum 3 uger. Generalforsamlingen afholdes i Juniorhuset. Carsten kontakter 
    sejlklubben. Sædvane krydrer vi generalforsamlingen med et eller flere foredrag. 
    Carsten kontakter Kim (eftersøger af ankeret), for at høre, om han kan levere et 
    interessant foredrag. 
    Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 9. september kl. 15.00   
 
9. Evt.  
    Ole S. kommer med brød til næste bestyrelsesmøde.                            
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