
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2022 kl. 13.00 
mødet afholdtes i Havnemuseet 

 
Afbud: Olaf 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. juli 2022 

     Godkendt 
 
2. Evaluering af inspirationsturen til Flensborg – Museumsværftet. 
    Der har været stor tilfredshed med inspirationsturen, i alt deltog 33 medlemmer. På 
    Grund af sygdom var der desværre en del afbud. Det var en lang dag, men der skulle 
    også være lidt tid til grænsehandel. 
 
3. Orientering fra kassereren. 
    Udviklingen følger stort set 2021. Der er afregnet moms, som Tina har hjulpet med, så 
    vi sikrer os, at momsregnskabet er uangribeligt. Status p.t. er på 373.000 kr. Antal  
    medlemmer er 321, som stort set svarer til 2021. Alt i alt et meget tilfredsstillende 
    resultat. Tak til Inger 
      
4. Hedensted Kommune inviterer til Kulturmødet på Mors. Det er torsdag den 25. august 
    kl. 09.00 – 19.00. https://kultur.hedensted.dk/kalender/tur-til-kulturmoedet-paa-mors  
    Der er arrangeret fælles transport til Mors sammen med andre kulturaktører. 
    Der var ikke interesse for at deltage i arrangementet, men tak for tilbuddet. 
 
5. Bemandingsplan til røgedag den 20. august. 
    Carsten har udarbejdet en bemandingsplan, der lige kan få det til at hænge sammen. 
    Måske skulle vi til næste sæson have en lidt større ”styrke”, at trække på. 
  
6. Olaf har tidligere været lidt bekymret for det vigende besøgstal. Jeg har tænkt på, om 
 vi kunne skabe lidt mere interesse for museet, hvis vi lidt tematisk lagde små videoklip op 
 på FB. Helena vores webmaster kunne stå for optagelserne og få det lagt op på FB.  
 Som eksempel kunne vi fortælle lidt om bådebygger Åge Andersen og hans lille 
 bådeværft. Måske kunne vi få Jens til at være ”fortælleren”. Det skal kun være som 
 appetitvækker, så det skal være nogle korte klip.  
 Vi havde en lidt længere drøftelse af muligheder for at skabe lidt mere interesse for 
museet og få lidt flere betalende gæster. En positiv omtale er i sig selv meget værd,  
Så selv om det ikke giver flere betalende gæster, så er den lokale opbakning meget 
Værd. Jens og Tom prøver sammen med Helena Holm, at arbejde med forsalget 
Om små videoklip til FB. I øvrigt skal Helena huske at sende vores opslag til Kystlandet. 
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7. Evt. Vi har nu fået et nyt lagerrum. Ole har sat hylder op og flyttet vores arkivalier. Stor 
    Tak til Ole. 
    Der var lidt usikkerhed om ”gascheck”, om vi kan komme i betragtning til de 6000 kr. 
    Vi følger op på det og kontakter udlejer. 
    Tak til Tage og Ina for rabarber-kage. 
    Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 27. oktober kl. 13.00 
    Carsten udarbejder bemandingsplan til røgefesten den 10. september, der også er 
    Kustodefest. 
    Vi har fået udarbejdet et system (lagerregnskab), så vi hele tiden har overblik over 
    Vores beholdning. Det er vores logistikchef Ole, der med sikker hånd styrer det. 
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