
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 15. december 2022 kl. 13.00
mødet afholdtes i Havnemuseet

Afbud: Jens Kjær Jørgensen og Inger Baungaard

1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2022. 
Godkendt med bemærkning, at bænkesættene vi var stillet i udsigt muligvis ikke
Kan overtages af Havnemuseet. Vi afventer og indkøber i givet fald selv
yderligere bænkesæt.

2.  Orientering fra kassereren
     Udsættes til mødet i det nye år, hvor et foreløbigt årsregnskab formentlig kan
     Forelægges bestyrelsen. 

3. Drøftelse af muligheder for registrering af museets effekter inkl. effekterne på 
    på fjernlageret på Industrivej. Olaf, Jens Kjær og Tom har haft et lille møde
    med Helena og Thomas (dem der har designet hjemmesiden) om anvendelse
    hjemmesidens funktioner til registrering af vores effekter. Arbejdsgruppen
    orienterer om mødets resultater.
    Orienteringen taget til efterretning. Arbejdsgruppen igangsætter arbejdet, så
    snart hjemmesiden er blevet opdateret. Jens vil afprøve systemet i samarbejde
    med Helena og Thomas (IT supportere).

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.
    Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14. marts i Juniorhuset. Carsten kontakter
    Sejlklubben for lån af det store mødelokale. Vi overvejer hver især muligheden
    for foredragsholder efter generalforsamlingen.
    Tage meddelte, at han ikke ønsker at genopstille. Bestyrelsen foreslår at 1. suppleanten
    Stig vælges til bestyrelsen. Der skal findes et emne, muligvis to som suppleanter, da
    Jens ikke ønsket at modtage valg som suppleant, men fortsat godt vil fungere
    som ”konsulent”.
 
5. Jørn Hansen kommer og orienterer om mulig optagelse af Havnemuseet på
    Boligafgiftslovens Liste.
    Det vil have betydning for fremtidige gaver til Havnemuseet.
    Jørn redegjorde for de juridiske og skattemæssige problemstillinger. 



    Jørn lovede at stå for indsendelse af ansøgning om optagelse på Boligafgiftslovens
    liste, med behørig støtte fra Carsten. 

6. I forbindelse med ”Blomsteriets” opsigelse af lejemålet, bliver bygningen frigjort. 
    Bygningen blev oprindelig købt af Hedensted Kommune med henblik på nedrivning for
    at fremme udviklingen omkring havnemiljøet. Bygningen har været telefoncentral og er i
    sit udtryk en meget harmonisk og tidstypisk bygning. 
    
    Skal vi støtte Visionsrådets plan ”De 12 nedslagspunkter” og støtte en bevaring og    
    renovering af bygningen, så den føres tilbage til sin oprindelige arkitektur?
    Carsten fremlagde de planer Visionsrådet havde arbejdet med og mulighederne for
    at Hedensted kommune ville overdrage bygningen vederlagsfri til en forening med
    henblik på en renovering af bygningen, der skulle bringe bygningen tilbage til sit
    oprindelige udseende. 
    Bestyrelsen er enig i, at bygningen bør bevares, og vil støtte op om initiativer, der
    kan fremme dette formål.  

7. Ved en gennemgang af vedtægterne har det vist sig, at en række vedtagne 
    mindre ændringer ikke er blevet tilrettet i den oprindelige vedtægt fra 8. april 2013.
    det drejer sig om følgende: ny §5 vedtaget 16.03.2016, ny formulering af §9 vedtaget
    28. 03. 2018, ny formulering af § 1 vedtaget 21.04. 2022. 
    Så snart vi har fået vedtægterne rettet som anført, vil de blive lagt på hjemmesiden.
    Taget til efterretning.

8. Af hensyn til musikerne skal vi have fastlagt nogle foreløbige datoer for ”Røgefesterne”
    I 2023.
    Foreløbige datoer for røgefesterne i 2023: 13. maj, 10. juni, 29. juli og 19. august.
    Tage orienterer kapelmester Hans Jørgen om de foreslåede datoer.

9. Evt.
    Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 19. januar 2023 kl. 13.00
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