Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022 kl. 14.00
mødet afholdes i Havnemuseet
Afbud fra Ole P. og Flemming
1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2021
Godkendt
2. Hvordan går det med salg og uddeling af ”Fiskerne i Juelsminde”
De personer, vi havde besluttet at give et gratis eksemplar, har alle fået.
Salget gennem boghandler er gået over alt forventning. Vi skal ikke være smålige
med uddeling af bogen. Hellere en for meget end en for lidt. Der er megen ros til Jens.
3. Drøftelse af den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen den 15. februar. Den er
tidligere udsendt til bestyrelsen.
Set i lyset af corona-situationen, skal vi så overveje at udsætte tidspunktet.
Der var enighed om at udskyde generalforsamlingen på grund af corona-situationen.
Vi rykker generalforsamlingen til tirsdag den 15. marts. Den foredragsholder, vi tidligere
havde besluttes os for, er forhindret i at medvirke den 15. marts. Vi besluttede så at
forhøre om Finn Jensen og Henning Ankjær kunne holde et foredrag om Fregatten
Jylland og i tilknytning hertil ”projekt ankersøgning”. Efter bestyrelsesmødet har vi fået
tilsagn fra Finn og Henning, som gerne vil medvirke.
4. Kassereren forelægger det foreløbige regnskab 2021
Inger gennemgik det foreløbige regnskab, der udviste et underskud på 36.304 kr.
Saldo pr. dato 307.261 kr.
Der har været mange projekter i løbet af året, så for at skabe lidt større forståelse for
de enkelte projekter, blev man enige om, at regnskabet skulle ledsages af noter, så
det fremgår, hvad vi har fået af donationer og tilskud.
5. Indretning/anvendelse af ”Galleriet”. Skal vi sætte en proces i gang, hvor alle forslag
kan komme frem og blive drøftet.
Carsten får revideret grundplanen, som de enkelte medlemmer kan få at arbejde med.
Vi tager punktet op igen på et af de næste bestyrelsesmøder, hvor de forskelige
forslag kan drøftes.
6. Hvem skal overtage Ole P´s opgave med vagtplanlægning og den løbende kontakt
til kustoderne.
Flemming blev valgt uden modkandidat.

7. Fastlæggelse af datoer til røgedage i 2022. De datoer vi tidligere havde lagt os fast på
Viste sig at være problematiske for musikerne.
Carsten har nu sammen med musikerne fundet frem til nogle nye datoer.
Her er mulige datoer for afholdelse af røgefesterne.
7 og 28 maj, 25 juni, 30 juli, 27 august evt. 10 september
Den 28. maj og 30. juli kan Torben ikke. Han kan den 14. maj og den 9. juli, men det
bliver vist for tæt på hinanden.
Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at der afholdes røgedage på følgende
datoer:
den 14. maj, 25. juni, 30. juli, 20. august og evt. 10. september. Datoerne er senere
blevet bekræftet af Kapelmester Hans Jørgen.
8. Evt.
Næste møde 15. februar kl. 12.00 (Tom tager brød med)
Jens orienterede om det projekt Glud Museum havde fået midler til at gennemføre over
de næste 2-3 år. Projektet har fået navnet ”Kysthistorier”.
Jens orienterede om, at han forventer at stoppe ved Glud Museum, når projektet er
afsluttet. Blandt andet derfor, ønskede han kun at stå som 2. suppleant. Det blev
taget til efterretning.

