Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. november 2021 kl. 14.00
mødet blev holdt i museets mødelokale
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober
Godkendt
2. Orientering om foreningens økonomi herunder økonomien i de enkelte projekter
Kassereren orienterede om status i de enkelte projekter. Der mangler endnu nogle
Tilskud og sponsorater. P.t har vi ca. 253.000 kr.
3. Fastlæggelse af datoer for støttearrangementer i 2022.
Det eneste arrangement vi har fastlagt, er lørdag den 30. juli, hvor det gode skib
”Albatros/Ester Lohse” gæster Juelsminde. Ole P. har lovet at komme med et
oplæg.
Ole P. har udsendt et oplæg, der blev godkendt med enkelte ændringer. Det reviderede
oplæg udsendes til bestyrelsen.
4. Drøftelse af markering af Havnens 125-års jubilæum og bogudgivelsen af
”Fiskerne i Juelsminde”. Olafs overordnede oplæg blev godkendt på det sidste møde.
Vi skal have de sidste detaljer på plads, hvem skal inviteres, presse, traktement mv.
Peter lovede blandt andet at undersøge pris for jubilæums etikette på flasker mv.
Den officielle markering af jubilæet og ”fernisering” af bogudgivelsen ”Fiskerne i
Juelsminde” bliver fredag den 3. december kl. 11.00 – 15.00. Logistikchefen sørger for
Indkøb af drikkevarer. De bliver leveret en uge før i ”galleriet”, så flaskerne er tørre
af hensyn til påklæbning af jubilæumsetiketten. Carsten (CC Catering) sørger for
levering af små sandwich.
Der bliver inviteret via annoncering i ugeavisen og ved pressedækning.
Jens tager kontakt til pressen. Indbydelserne sendes til sponsorer, fiskerne og
myndighedspersoner med relation til Havnemuseet. Jens sender en liste til Tom
over de personer, der skal have den officielle invitation. Når listen over de indbudte
er klar, sendes den ud til bestyrelsen til en sidste kontrol inden udsendelse af
indbydelsen. ”Udsmykningsudvalget” sørger for opbygning af udstillingen i ”Galleriet”
og i øvrigt som foreslået i det notat, der blev omdelt på mødet. Havnemuseet vil være
åben lørdag og søndag den 4. og 5. december i tidsrummet 13.00-15.00.
5. Vi har bestilt 1000 eksemplarer af bogen ”Fiskerne i Juelsminde”. Vores sponsorer skal
have et eller flere eksemplarer. Vores lokale ejendomsmæglere har givet udtryk for, at
de kunne være interesseret i at købe nogle eksemplarer, som gave til deres kunder.
Hvad skal prisen være i fri handel. Udover vores sponsorer, er der så andre der skal
Have et eksemplar af bogen.

Juelsminde Havn & Marina skal have 50 stk. Øvrige sponsorer 5 stk. medmindre der er
ønske om et større antal. De personer, der har bidraget til bogen (fiskerne m.fl.) skal
naturligvis have et eksemplar. Inger tager kontakt til boghandleren for at høre, hvad han
mener bogen kan sælges for i frihandel. Bestyrelsen foreslår, at vi sælger bogen for
250 kr. Vi afventer Ingers tilbagemelding inden vi træffer endelig beslutning om prisen.
6. Vores udlejer Jørn Hansen, har givet udtryk for, at han vil have udlejet ”Galleriet”, evt.
på en længerevarende lejeaftale. Carsten har drøftet muligheden for at Havnemuseet
kunne leje lokalet og lægge det sammen med vores nuværende udstillingsareal.
Carsten vil orientere om drøftelserne.
Carsten orienterede om de drøftelser, der har fundet sted med udlejer og Hedensted
Kommune om en forhøjelse af de kommunale huslejetilskud. Vi får endelig svar
I slutningen af november, men der var en positiv holdning til ansøgningen.
Lejemålet kan i givet fald overtages 1. januar 2022.
7. Som aftalt på sidste møde, er der sendt en orientering til de lokale foreninger mv.
om havariet og den løbende drift. Carsten orienterer om reaktionerne på brevet.
Der er sendt en ansøgning om økonomisk støtte til Det Fælles Landdistriktsråd,
Men vi kan først forvente svar ultimo november.
Efter de tilbagemeldinger vi har fået på vores henvendelse om støtte til omkostningerne
til reparation af havariet og et forventet tilskud fra Det Fælles Landdistriktsråd
og vores eget bidrag, så ser det ud til, at vi har finansieret udgiften. Fremover skal det
koste 250 kr. at få hejst et banner i signalmasten. Så er der lidt til den løbende
vedligeholdelse.
8. Ole P. har desværre meddelt, at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Har vi
forslag til mulige emner.
Det blev foreslået, at vores nuværende suppleant Flemming indtræder i bestyrelsen
Og Stig Sørensen bringes i forslag som ny suppleant.
9. Ole P. har udsendt et forsalg til åbningstider for 2022 og forslag om, at ajourføring
af vores hjemmeside sker ved hjælp af extern konsulent.
Forslaget godkendt. Tom tager kontakt til Helena Holm for at høre, om hun vil påtage
Sig opgaven som webmaster (mod betaling).
10. Evt.
Udsmykningsudvalget mødes torsdag den 2. december kl. 14.00 for at lægge sidste
hånd på jubilæumsudstillingen mv.
Næste møde 14.december kl. 14.00 i Galleriet. Bestyrelsens julefrokost arrangeres i
Galleriet. CC Catering sørger for menuen.
Bænke-borde sættene på røgepladsen trænger til en renovering. Carsten forhører
Om ”UG-Gården” kan klare opgaven.

