
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juli 2022 kl. 13.00 
mødet afholdtes i Havnemuseet 

Afbud: Tom, Olaf og Preben 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. juni 2022

Godkendt.
Farvebøger går ok – man skal begynde at tegne i dem, for at få dem med hjem.

2. Orientering om økonomi og medlemstal

Orientering ved Inger:  
Medlemsliste udleveret. Betalende medlemmer er vinget af. Lidt forvirring om betalt/ikke 
betalt blev løst, da medlemmerne blev fundet på listen. 
De 313 betalende medlemmer har betalt kr. 56.300 i kontingent, stort set samme beløb 
som sidste år. 
Der er solgt 6 bøger i sidste måned. 
På kontoen står kr. 298.000. Entre indtil nu kr. 16.000. Hele sidste år gav kr. 26.853. 

3. Besøg af Albatros den 30. juli
Skipper og styrmand på Albatros er inviteret til røgefest og har takket ja til invitationen. 
Albatros forventes til Juelsminde fredag den 29. juli om aftenen. Kent Lohse med 
ledsager er også inviteret.
Det vil være godt, hvis Albatros kan ligge ved Lillemolen, når der er åbent skib lørdag 
eftermiddag. Albatros tager selv kontakt til havnen. 
Der skal reserveres bord ved røgefesten til Tage og Ina, Kent og Hanne Lohse, skipper og 
styrmand fra Albatros). Kent og Hanne Lohse har flere gæster med, men dem skal der 
ikke reserveres bord til. 

4. Skal vi afholde kustodefest samme dag, som vi har reserveret til røgefest lørdag den
den 10. september

Vi afholder kustodefest sammen med røgefesten. Det er en god måde at få dem fejret på. 
Kustodernes opgaver tages op i starten af 2023 og kustodelisten gennemgås.  
Stig kontakter kammerat vedr. mulighed for at forenkle opstart af computere og skærme.  

5. Flemming og Peter orienterer om inspirationstur til museumsværftet i Flensborg
Der er ca. 40 tilmeldte. Chaufføren laver kaffe.
Flemming og Peter mødes kl. 7 og køber rundstykker. Flemming sender email ud med
reminder om afgang fra havnemuseet fredag den 12/8 kl. 8.00.
Der er stop ved Fleggaard på vej hjem. Bussen koster kr. 6750. Havnemuseet betaler
bussen og entré til museerne. Resten betaler man selv.
HUSK PAS!



6. Olaf har fået ”opsigelse” af lageret hos Svend Blik. JUAL skal selv bruge lageret.
Men Olaf har forhandlet en ny løsning for vores behov for ekstern lager. Olaf har meddelt, 
at vi får et nyt lokale stillet til rådighed på samme favorable vilkår. Tidspunkt for flytning mv. 
aftales senere.
Ole laver nye reoler, der er færdige i denne uge. 

7. Skal vi investere i et system, der kan påminde kustoderne om vagter mv.
Carsten har ikke kunnet få fat i Berit, men har kigget på systemet KONSENSUS. Det er
meget omfattende, men man kan nøjes med at bruge dele af systemet.
Vi skal arbejde videre på det.

8. Evaluering af afholdte arrangementer og planlægning af kommende røgefest
Skt. Hansfest gik rigtig godt. Der blev et fornuftigt overskud til museet, så det kan vi godt
gøre igen.

Kommende røgefest, 30/7: 
Ole og Flemming mødes kl. 10 
Carsten henter makreller, men kan ikke deltage om eftermiddagen. 
Mulig hjælp ”udefra”: Lone, Bente og Per, Klaus Frandsen 
I baren: Tom +? + Inger (blæksprutte) 
Grill: Ole +? 
Makreller: Stig +? 

Vi har købt 10 parasoller (3 x 3 m) + fødder. De små parasoller smides ud. 
Ole borer hul i bordene til parasollerne. 

9. Evt.
Køletrailer: Er allerede udlejet flere gange.
Det blev besluttet, at bestyrelsen og kustoderne kan leje traileren til ½ pris, hvis der ikke er 
andre om buddet. Hvis andre ønsker at leje den, skal man betale fuld pris (eller overlade 
den til de andre).

Fra 2023 skal vi have kr. 250 for hver opsætning af banner (inkl. nedtagning). 

Vær opmærksom på, at der skal spares på el og gas! 

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 18. august kl. 13 
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