
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. maj 2022 kl. 13.00
mødet afholdtes i Havnemuseet

Afbud: Inger og Preben

1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. april.
     Punktet om mødet med direktøren for turistsamarbejdet ”Kystlandet”, blev kort
     drøftet. Der er enighed om, at vi skal være mere aktive i forhold til ”Kystlandet”.
     For at blive mere konkrete og målrettede, blev Olaf udpeget som kontaktperson
     til ”Kystlandet”. Vi skal ”fodre” dem med turforslag, billeder mv.
     Vi vil bestræbe os på at have aktiviteter, der appellerer til børnene f.eks., blev der
     nævnt muligheden for at bygge små sejlskibe eller lignende, der kunne bygges
     Uden den store snedkermæssige baggrund. Der kunne laves små modeller, der
     kunne samles med lidt lim og nogle få søm. Ole tilbød at lave små modeller, som vi
     kunne afprøve aktiviteten med. Jens ville godt lave oplæg til ”skibsprojektet”.
     Det blev så med de faldne bemærkninger besluttet at iværksætte projektet hen over 
     sommerferien.

2. Orientering om økonomi og medlemstal
    Inger har sendt en skriftlig redegørelse: pr 15. maj:
    Indestående på kontoen kr. 265.000.
    Vi har ca. tkr. 30 til gode i moms og tkr. 30 fra Visionsrådet (borgerbudgettering).

    273 medlemmer har betalt kontingent. Der mangler ca. 50 indbetalinger.

   Jeg har ikke fået bogført op til dato, men det ser pænt ud med entréindtægter - har fået 
   tkr. 2 fra Hotellets gæster i Påsken, og der kommer flere.      
   Aftalt med Sara at jeg skriver en regning, når vi har et passende antal afleverede 
   billetter.   

   Der sælges også stadig bøger.
   
   Orienteringen taget til efterretning. Tilfredsstillende medlemstal og robust økonomi.

3. Besøg af Albatros den 30. juli
    Tage ønsker, at vi allerede nu får fastlagt et program for besøget og får det annonceret.
    Tage færdiggør programmet, som kommer til at indeholde ”Åbent skib”, men ikke
    tursejlads i Sandbjerg Vig. Tage sender det færdige program til Tom, som tager det med
    i næste nyhedsbrev. 

4. Formanden foreslår, at entreen hæves til 30 kr.
    Forslaget godkendt.



5. Vi har nu fået leveret kølecontaineren, der snart er klar til at blive taget i brug.
    Der skal fastsættes vilkår for udlejning og prisfastsættelse.
    Carsten havde udarbejdet et forslag til lejevilkår og prisfastsættelse. Med nogle få 
    redaktionelle ændringer/tilføjelser blev det godkendt.
    Carsten tilretter, og når det er klar, skal vi have annonceret på hjemmeside og FB.

6. Flemming og Peter orienterer om forslag til inspirationstur.
    Der var visse betænkeligheder med hensyn til størrelsen af egenbetalingen og om
    deltagerkredsen skulle udvides til også at omfatte kustoderne. Efter en længere 
    drøftelse blev det besluttet, at der forsøges med en endags tur til Flensborgs 
    historiske værft. Havnemuseet betaler bussen og lidt forplejning på turen ned.
    Når tidspunktet for turen ligger fast, skal vi have sendt det ud, så vi kan få tilmeldinger
    I god tid. Vi tilbyder efter ”først til mølle-princippet”. Opgaven er i gode hænder
    hos Flemming og Peter.    

7. Støttearrangementet den 28. maj
    Carsten laver en bemandingsplan og priserne blev fastsat til: øl 30 kr., vand 20 kr.,
    vin pr. glas 30 kr., hel flaske 120 kr., makrel 50 kr. pølser 30 kr. Ole og Stig henter
    varerne fredag hos Super Brugsen med køletraileren. Afbud fra Olaf og Carsten.

8. Carsten orienterer om drøftelserne med Handelsstandsforeningen om skattejagten
    i Juelsminde.
    Carsten havde ikke nået at få drøftet det med Handelsstandsforeningen, men vi vil 
    gerne kobles på deres skattejagt. Undersøges nærmere.
    
9. Vi har fået en henvendelse fra Havnen, om vi vil medvirke ved Skt. Hans.
    Salg af drikkevarer og evt. grillpølser.
    Det viste sig så, at vi skulle stå for hele arrangementet, musik, lastbil, lyd, drikkevarer
    m.m. Havnemuseet får ingen udgifter ved arrangementet, men indtægterne ved salg af
    øl, vin og vand, men ingen salg af grillpølser. Carsten ville godt påtage sig opgaven
    med at koordinere arrangementet med behørig hjælp fra bestyrelse og suppleanter.
    På de vilkår blev der enighed om at vi påtager os opgaven.

10. Evt. 
     Fastsættelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
     Næste møde tirsdag den 21. juni kl. 13.00. Ole tilbød at komme med kage til kaffen.
     Carsten sender billeder og evt. videoer til vores webmaster Helena Holm.
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