
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21.juni 2022 kl. 13.00 
mødet afholdtes i Havnemuseet 

 
Afbud fra Stig og Jens Kjær 
 

 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. maj 

     Godkendt 
     
2. Orientering om økonomi og medlemstal 
    Kassereren orienterede om status pr. dags dato. Der er registreret 304 betalende 
    medlemmer, der har betalt 53.300 kr. Entreindtægter er på 8.733 kr., men er behæftet 
    med nogen usikkerhed grundet den måde indtægterne er registreret. 
    Status er i alt 302.000 kr. Det skal dog nævnes, at vi mangler indtægter fra tilskud fra 
    Visionsrådet (borgerbudgettering) og moms retur. Et lille hjertesuk fra kassereren om 
    Bedre og mere konsekvent registrering af antal besøgende på de enkelte vagter.  
    Indtil videre ændrer vi ikke på opremsning af sponsorer på hjemmesiden. Inger går  
    Listen kritisk igennem sammen med Carsten. 
    Medlemslisten gennemgås, så vi sikrer, at afdøde ikke figurerer på listen og medlemmer   
    Der ikke har betalt kontingent i mange år slettes. 
    
3. Bemanding af strandbar mv. Skt. Hans arrangement 
    Ole sørger for diverse indkøb af drikkevarer bægere mv. Vi skal have købt en blok med  
    fortløbende numre, så vi kan registrere det, vi udskænker til kirkekoret og spejderne.  
    Torsdag kl. 13.00 møder de der har mulighed for det, så vi kan få bord/bænkesættene 
    og baren kørt over til festpladsen. Vi skal også have nogle parasoller med.  
    Ole mener vi har en pavillon, vi kan stille op ved køletraileren, så vi er lidt afskærmet for 
    Vinden. Preben kommer med den store trailer, så vi kan få det hele transporteret til  
    festpladsen på en gang. 
    Vi skal have festpladsen ryddet når vi forlader festpladsen. Ole indkøber nogle ”klunse- 
    tænger”. Olaf laver prisskilte – 20 kr. for vand og 30 kr. for øl og vin. 1 flaske vin 120 kr.  
      
4. Bemanding af Støttearrangementet lørdag den 25. juni 
    Formanden har meldt forfald og barformanden forlader baren kl. 15.00. Stig og  
    Peter står for røgning af makreller og portionering. Ole klarer pølserne med lidt  
    medhjælp. I øvrigt hjælper vi hinanden, hvor der er behov. Inger klarer finanserne 
    og sørger for rigeligt med byttepenge. Husk også hjælp til musikerne med håndtering 
    af instrumenter, anlæg mv. 
 
 
 



 
 
 
5. Flemming og Peter orienterer om inspirationsturen til Flensborg. 
    Der er tilbud på bustransport med 54 personers bus. Det er Henrik fra Hosby, der 
    Har givet et meget fordelagtigt tilbud. Vi ændrede lidt i det oprindelige turforslag,  
    Så Havnemuseet udover transporten og betaler diverse udgifter til entre. Fortæring 
    Skal de enkelte deltagere selv betale. Havnemuseet sørger for lidt kaffe og rundstykker    
     på vejen til Flensborg. 
 
6. Kystlandet har fået produceret en malebog til børn, hvor forskellige motiver fra 
    området kan farvelægges. Malebogen koster 12,50 kr. inkl. moms. Kunne det være 
    Noget vi skulle have liggende i museet til gratis benyttelse? Et lille udpluk er sendt til 
    til bestyrelsen. 
    Vi køber 100 stk. og køber farveblyanter hos Boghandleren. 
 
7. Olaf orienterer om de foreløbige drøftelser med Kystlandet. Olaf er udpeget som 
    Kontaktperson til Kystlandet. 
    Vi har et stort antal billeder, som vores webmaster Helena Holm har fået til fri 
    Afbenyttelse. Disse billeder og videoer kan Kystlandet frit disponere over. Olaf  
    tager kontakt til Helena. Kystlandet har inviteret til et møde på ”Fængslet”. I mødet  
    deltager Carsten udover Olaf. 
 
8. Carsten orienterer om drøftelserne med Handelsstandsforeningen om skattejagten 
    Vi dropper at deltage i skattejagten. 
    
9. Evt.  
     Fastsættelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 
     Skal vi sende en officiel indbydelse til kaptajnen på Albatros, der anløber Juelsminde 
     Havn & Marina den 30. juli. 
     Drøftelse af ”særlig donation” 
     Næste bestyrelsesmøde fastlægges til tirsdag den 27. juli kl. 13.00 
     Vi sender en officiel indbydelse til Kaptajnen på Albatros og inviterer kaptajn og  
     styrmand til røgefest. Tom sender indbydelsen og nævner besøget i nyhedsbrevet 
     i juli. Tage får nærmere oplysning om tid for ”Åben skib”. 
     Vi drøftede den ”særlige donation” og en række yderligere tiltag i den forbindelse. 
     Vi tager punktet op i den løbende drøftelse af udviklingstiltag. 
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