Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 7. oktober 2021 kl. 14.00
Mødet blev afholdt i museets mødelokale
Afbud fra Olaf
1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. september
Godkendt
2. Køb af kølecontainer. Carsten orienterer
Som tidligere besluttet, er der indhentet tilbud på både brugt og ny container. Forskellen
mellem ny og brugt er ikke så stor, når der også ses på kvaliteten. Carsten har tilsagn
om sponsorat på 10.000 kr. til gengæld for reklame på containeren. Endvidere er der
forventning om lejeindtægter på 5-10.000 kr. om året. Beslutningen blev, at Carsten
inden for en økonomisk ramme på max. 51.000 kr. får handlet en ny container.
3. Orientering om foreningens økonomi herunder økonomien i de enkelte projekter
Havnemuseet har fortsat en robust økonomi takket være en fortsat stor lokal opbakning.
Kontingentindtægter er på 56.000 kr. og støttearrangementerne har netto givet et
overskud på ca. 70.000kr. Projekt ankersøgning udviser en mindre udgift på
ca. 20.000 kr. Projekt ”Fiskerne i Juelsminde ”vil i den kommende periode skulle bruge
noget finansiering. Tom sender Inger oversigt om de tilsagn om støtte vi har modtaget.
4. Evaluering af støttearrangementet den 18. september med indbudte kustoder mv.
Arrangementet forløb rigtig godt og de indbudte kustoder og hjælpere var glade for den
påskønnelse Havnemuseet viste. Der er ingen tvivl om, at vi skal gentage successen
til næste år. Måske skal vi være lidt før ude med indbydelsen til næste år.
5. Planlægning af støttearrangementer i 2022
Det eneste arrangement vi fastlægger nu, er lørdag den 30. juli, hvor det gode skib
”Albatros/Ester Lohse” gæster Juelsminde. Øvrige datoer fastlægges senere.
6. Status på bogprojekt ”Fiskerne i Juelsminde”. Jens giver et par ”smagsprøver”
på kladden.
Jens viste nogle kladder på opsætning og indhold. Det tegner lovende, og Jens har en
deadline primo november, hvor manus mv. skal afleveres til trykkeriet. Antal
eksemplarer skal afklares, når vi kender udgiften til trykning.
7. Drøftelse af markering af Havnens 125-års jubi og bogudgivelsen af
”Fiskerne i Juelsminde”. Olaf har udarbejdet et forslag, der er vedhæftet dagsordenen.
Oplægget, som Olaf har lavet, blev godkendt. Vi drøftede forskellige praktiske forhold
Omkring traktement og havnens involvering. Carsten kunne oplyse, at havnen vil
deltage i Havnemuseets markering, men ikke som et selvstændigt arrangement.

Peter lovede at undersøge, hvad det ville koste at få trykt en jubilæum-etikette og
Hvordan vi rent praktisk får det arrangeret.
8. Evt.
Ole P kommer med brød
Carsten orienterer om signalmasten og foredraget til generalforsamlingen.
Afrapportering af ankersøgningen
Ole P har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Har vi emner til bestyrelsen?
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Carsten har udsendt en ”Proforma faktura” fra Horsens Yachtværft, der har repareret
Signalmasten efter haveriet. Det er et ikke ubetydeligt beløb, det har kostet, og på den
baggrund drøftede vi, hvordan vi skal forholde os til den aktuelle problemstilling, og
hvilken lære vi skal drage af denne hændelse. Udover den aktuelle reparationsudgift er
der løbende udgifter til vedligeholdelse.
Carsten har lavet et udkast til brev, der skal sendes til Juelsminde Havn, Sejlklubbens
Venner, Juelsminde Turistforening, Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen og
Juelsminde Erhvervsforening, hvor vi søger om støtte til den aktuelle reparation, og
også den løbende drift.
Desuden søger vi om 30.000 kr. fra ”Det Fælles Landdistriktsråd”.
Brevet og processen blev godkendt. Carsten, Peter og Preben tager en forhandling med
Horsens Yachtværft.
Vi skal have udarbejdet en form for instruktion, ”hvem gør hvad hvornår”. Det er fortsat
Carsten, Preben og Peter, der er ankermænd på opgaven.
Der er reserveret lokale til generalforsamlingen den 15. februar og foredragsholder har
ligeledes givet tilsagn.
Afrapportering af ankersøgningen er lidt forsinket, fordi Finn er under flytning.
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 4. november kl. 14.00, hvor vi også skal
Have rengjort museet.

