
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. oktober 2022 kl. 13.00 
mødet afholdtes i Havnemuseet 

 
Afbud: Jens Kjær, Flemming, Tom 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
    Referat fra sidste møde blev godkendt. 
    Vi genoptog drøftelsen om 19 borde/bænke sæt, som 
    skal flyttes til Hosby Huse. Vi skal også tjekke borde/bænke 
    på Røgepladsen- 
    Stig skaffer stor trailer. 
    Carsten, Ole, Stig og Olaf er sat på opgaven. 
 
2. Orientering fra kassereren 
    Kassereren oplyste at vi har haft 45 besøgende i uge 42, og 
    entre`udgjorde kr. 1180,-. 
 
 
3. Drøftelse af muligheder for registrering af museets effekter inkl. effekterne på  
    på fjernlageret på Industrivej. Olaf, Ole og Jens Kjær har haft et lille formøde 
    om mulighederne for anvendelse af forskellige systemer.  
    Registrering af indkomne effekter går nu i gang. 
    Jens, Ole og Olaf har lagt en arbejdsplan, der vil følge det 
    Thomas og Helena for længst har lagt ind. 
    Det er kun Ole P. der har haft adgang til systemet, så vi 
    skal have en ny ansvarlig. 
    Toms computer og museets printer fra arkivet skal ned i museet. 
 
   
4. Fastlæggelse af tidspunkt for afholdelse af den årlige generalforsamling.  
    Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned. På valg er: 
    Peter Jensen og Tage Rasmussen. Suppleanterne er på valg hvert år. Carsten, Olaf, 
    og Inger er udpeget af henholdsvis Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Lokalarkiv 
    og Juelsminde Turistforening. De blev ved seneste generalforsamling udpeget for en 
    ny 2-årig periode. Referatet fra sidste generalforsamling kan ses på hjemmesiden. 
    Vi har haft tradition for at have en foredragsholder efter generalforsamlingen. Skal vi  
    også have det i 2023. 

    Peter Jensen og Tage Rasmussen er på valg. 
    Vi bestemte, at vi holder generalforsamlingen i marts. 
    Der er tradition for, at vi har en foredragsholder, og vi 
    blev enige om, at vi skulle finde kompetente emner. 
 

 



 
5. Tage har foreslået, at vi afholder et lille medlemsmøde en aften på museet, hvor 
    han vil vise en film om Nicaragua. Konkret foreslår Tage onsdag den 9. november.  
    Bestyrelsen har tidligere drøftet andre aktiviteter/foredrag i vinterhalvåret. 
    Tage viser filmen, og kommer med 
    små relevante kommentarer. Medlemmerne indbydes, 
    og der kan købes forfriskninger. 
    Det skal ske onsdag den 9. november kl. 19 i Galleriet. 
    Tom omtaler arrangementet på FB, og   
    medlemmerne skal have mail-besked. 
 
6. Drøftelse af aktivitetsplan/arbejdsplan for vinterhalvåret 2022/23 
    Der skal som allerede omtalt registreres i vinter. 
    Der kom forslag om foredrag med Birger Brix, hvor emnet 
    naturligvis er Palsgaard. Det kunne være januar/februar. 
    Ny hjemmeside er et must. Her blev det foreslået, at Tom " tager 
    fat" på Helena. Vi vil også kunne trække på Kystlandet, såvel 
    teknisk som med billedmateriale. 
 
7. Evt. 
    Vi besluttede at bestille en "Luft til luft" varmepumpe 
     Den bliver bestilt hos Klakring El.  
     Ole står for montering i Galleriet. 
 
      Tilbud til Erhvervsforeningen: 
      Gi´ dine medarbejdere en ekstra gave - 
      Køb billetter til Havnemuseet til halv pris. 
      Lad os guide dine medarbejdere til en god 
      lokal oplevelse. Måske kunne vi også tilbyde bogen ”Fiskerne i Juelsminde” 
      Carsten/ Olaf prøver at lave et salgsbrev. 
 
      Julefrokost i Havnemuseet/ torsdag den 15.12. kl. 13 
      Vi vedtog at gentage succes`en fra sidste år, hvor 
      der blev købt en platte... der bliver vist også noget 
      med en super fed ost, krydret med lidt rom!!! 
      Vi starter med et lille bestyrelsesmøde, og så står 
      den ellers på julehygge. 
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