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Referat for møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
21. august 2019 kl. 16.00–18.00 på Kystmuseet Bangsbo
Dagsorden
1. Velkommen.

FM

2. Godkendelse af dagsorden.

FM

3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra møder 1. maj og 25. juni.

FM

4. Status siden sidste møde.

FM

5. Opfølgning fra sidste møde og museets status.

ML

6. Bestyrelsens drøftelser
a. Orientering om Hansa og Maritimhistorisk Forening ved Jens T.
b. Bekræftigelsesdokument, bestyrelsens Dropbox.
c. Drøftelse af budget 2020.
d. Status åbningstider 2019 og forslag til nye åbningstider 2020.
e. Drøftelse af stillingsopslag, salgs- og marketingschef samt nedsættelse af
ansættelsesudvalg.
f. Professionalisering af bestyrelsen ved formanden.

FM/Alle

7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. FM
8. Eventuelt
Næste møde 13. november 2019 16.00-18.00.
OBS. Udflugt for bestyrelsen 9.-10. november 2019.

Alle

Til stede: Per Frank Hansen, Tine Bro, Vagn Thidemann, Mogens Eeg, Signe Larsen, Jens
Thidemann(ref.) og museumsdirektør, Henrik Gjøde Nielsen.
Afbud: Bjarke Dyhr Lynnerup.
1. Velkommen.
Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen

FM

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen godkendt.

FM
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3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra møder 1. maj og 25. juni.
Referat godkendt og underskrevet.

FM

4. Status siden sidste møde.
PFH redegjorde for forretningsudvalgets aktiviteter siden sidste møde.

FM

Direktør, formand og næstformand har afholdt møde med Kultur- og Fritidsudvalget(KFU) og fremlagt
Kystmuseets strategi. Der blev lagt vægt på, at vi ønsker at flytte museet fra at være sekundær aktør til
at blive primær aktør, reason to come, at strategien vil styrke indsatsen på alle fire afdelinger og at vi
vil skabe mere museum for pengene.
PFH er efterfølgende blevet kontaktet af borgmester Birgit Hansen, der også ønsker et møde
bestyrelsesformænd og direktør, for at få fremlagt strategien for hende og kommunaldirektør Michael
Jentz.
PFH og Henrik Gjøde Nielsen (HGN) vil snarest deltage i bestyrelsesmøder for de tre lokale
venneforeninger, og her fremlægge strategien.
Teknisk Forvaltning har arbejdet på at få sat seværdighedsskilte for Bangsboområdet op ved
motorvejen. TF har indsendt forslag til layout, som blev forkastet. Der vil blive udarbejdet et nyt
forslag i samarbejde med Bangsboudvalget.
Der er planlagt møde med museets advokat og PFH og HGN, med henblik på en
forventningsafstemning i forhold til det fremtidige samarbejde.
Museet er blevet tilmeldt et kursus om digital ledelse, men kan alligevel ikke deltage, da museet er en
selvejende institution, der modtager statsstøtte, hvilket er i strid med målgruppen for det EU-støttede
kursus.
Bjarne Dyhr Lynnerup har af arbejdsmæssige årsager valgt at trække sig fra museets bestyrelse.
Byrådet har i stedet udpeget Ole Rørbæk Jensen som kommunalrepræsentant.

5. Opfølgning fra sidste møde og museets status.
ML
Museet har flere større indtægtsgivende marinarkæologiske aktiviteter for tiden. Kulturstyrelsen
har givet midler til en nærmere undersøgelse af det vrag, formodentlig orlogsskibet Printz
Friederich, der blev fundet ved Læsø sidste år. Der er afsat kr. 200.000,- til nærmere
undersøgelser, og dertil yderligere midler til evt. konservering af genstande. Jan Hammer Larsen
og Jens Thidemann har i juli foretaget den første dykkerbesigtigelse, der viste, at vraget er
dækket af en halv meter sand i forhold til sidste år. Der planlægges forsat en større undersøgelse,
med deltagelse af kollegerne fra Moesgaard Museum.
Kystmuseets marinarkæologer har desuden været købt ind til et forskningsprojekt, som
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Moesgaard Museum har planlagt, med udgravninger ved Hjarnø i Horsens fjord, hvor der
tidligere har været gjort flere fund fra Ertebølletiden. Udgravningen finder sted i slutningen af
august. Dertil kommer to anlægsarbejder, hvor Kystmuseet for Strandingsmuseet gennemgår
scanningsmateriale i forbindelse med opsætning af vindmøller i Nordsøen, og for Moesgaard og
Langelands Museum foretager og analyserer Kystmuseet sidescan-sonar i forbindelse med
anlæggelsen af et nyt kabel mellem Juelsminde og Bogense.
Kystmuseet får i efterårssemestret, 1. sept. – 30. november to praktikanter fra historiestudiet på
Aalborg Universitet. De skal have en gennemgang af museets fem søjler i det daglige praktiske
arbejde på museerne og dertil arbejde særligt med formidling, dels af kaperhistorier og dels med
lyd i udstillingerne.
Museet får tillige en praktikant tilknyttet fra Erhvervshus Nord, der skal deltage i det
organisatoriske arbejde.
Museet deltager desuden i praktikmessen på Aalborg Universitet, hvor der bydes ind med et
projekt om undersøgelse af kildemateriale til belysning af tangfiskeri i Kattegat.
Havnebogen, skrevet af Hans Munk Pedersen er afleveret til bogtrykker, og ankommer til museet
16. september. Der vil blive afholdt et arrangement i samarbejde med havnen i forbindelse med
udgivelsen.
Kystmuseet har god kontakt til pressen, og deltager i flere TV-optagelser.
Der produceres seks udsendelser til TV-Nord om Marinarkæologi, hvor Kystmuseet med
inspektør, Jan Hammer Larsen er den gennemgående røde tråd i fortællingen. Producenten
forventer, at serien også kan bringes på national tv, og at der efterfølgende kan produceres endnu
en serie om Atlantvolden.
Arkivar Erik Christensen har fortalt i TV-nord om flytningen af Krudttårnet i forbindelse med et
indslag om den forestående flytning af Rubjerg Knude fyr.
Geir Åsen vil i forbindelse med projektet Nordisk Orlogsmarine lave et filmindslag med HGN.
TV-Arte producerer film om Skagen, der bringes på fransk og tysk tv, hvor der skal laves en halv
times indslag med Kystmuseet.
Park og Vej har besøgt Bangsbo Fort i forbindelse med etableringen af nye adgangsveje til
Pikkerbakken, da der fra fortets side er bekymring for den belastning, de nye tilkørselsforhold vil
give.
Frederikshavn kommune dispenserer fra naturbeskyttelsesloven og påbegynder en oprensning
af den sydlige del af voldgraven på Bangsbo.
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6.

Bestyrelsens drøftelser
a. Orientering om Hansa og Maritimhistorisk Forening ved Jens T.
b. Bekræftigelsesdokument, bestyrelsens Dropbox.
c. Drøftelse af budget 2020.
d. Status åbningstider 2019 og forslag til nye åbningstider 2020.
e. Drøftelse af stillingsopslag, salgs- og marketingschef samt nedsættelse af
ansættelsesudvalg.
f. Professionalisering af bestyrelsen ved formanden.

FM/Alle

a.
Jens Thidemann (JT) orienterede om Kystmuseets rolle og aktiviteter på Frederikshavn Værft og
Bedding. Museet ejer, sammen med Frederikshavn Dykkerklub, Foreningen W. Klitgaard og
Værftshistorisk Selskab beddingen. Der er tilknyttet en lang række skibe som faste brugere og
flere andre benytter beddingens faciliteter. JT er formand for bestyrelsen og den daglige drift
foretages af brugerne. Museet har en hal til rådighed, hvor blandt andet en gammel Alpha-motor
opbevares. Her vil udstillingen om Frederikshavn havn blive opsat til yderligere formidling.
JT orienterede om museets kutter Hansa. Hansa har været ude af drift de sidste par år, da der
ikke har været frivillige i Skagen omkring skibet, og kun én skipper med tilladelse til at sejle. Vi
har i pressen og på museets facebookside ansøgt nye frivillige, til at deltage i aktiviteterne
omkring Hansa. Det har givet en del henvendelser, og også en lille håndfuld af nye frivillige, bl.a.
en motormand og en formidler. Disse har i juli måned formidlet Hansa ved kajen, ved at fortælle
om kutterne fra Skagen og Englandsfiskeriet og ved at starte glødehovedmotoren op.
Arrangementerne har været velbesøgt. På samme måde har vi sejlet Hansa til Havnens Dag i
Sæby i maj måned og til havnefest i Strandby, hvor der også blev formidlet på kajen. Skibet tiltrak
stor opmærksomhed. Der er således kommet ny aktivitet omkring Hansa, men stadig brug for
flere frivillige, fra Skagen til at føre dagligt/ugentligt tilsyn med fortøjninger og pumper, da flere
af de ny folk ikke bor i Skagen.
Bestyrelsen diskuterede mulighederne for Hansa, og om det fremover skal opgives at føre Hansa
som erhvervsfartøj og dermed mulighed for at sejle med betalende gæster, men der i mod få
mulighed for at kunne bruge skibet i flere andre sammenhænge med formidling på kajen ved de
lokale havnefester, til Kulturmøde Mors eller Aalborg Regatta mv. Hansa kan evt. flyttes til
Frederikshavn Bedding i vinterhalvåret, hvor der er flere til at holde opsyn med skibet.
b.
Bekræftigelsesdokument blev underskrevet.
c.
Der er lagt budget for 2020, der skal indsendes til Kulturstyrelsen inden 1. november. Budgettet
blev fremlagt og gennemgået. Der er lagt et forsigtigt konservativt budget efter kulturstyrelsens
budgetskabelon. Der er budgetteret med løn til ny souschef/salgs- og marketingschef.
En del af den frigørelse af midler museets ledelse er pålagt er gennemført, og resterende vil
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komme med næste års budget som en del af implementeringen af den ny strategi.
Fremover vil der ud over budgettet udarbejdet efter Kulturstyrelses skabelon også blive
udarbejdet et egentligt driftsbudget.
Budgettet blev godkendt.
d.
Museets åbningstider blev fremlagt og drøftet på baggrund af åbningstider på afdelingen i Sæby,
der gennem flere år har været meget begrænsede, og ikke svaret til behovet. Museet i Sæby er
åbent året rundt, hverdage kl. 11-15. I vinterhalvåret kommer der ikke mange gæster inden for
denne åbningstid, mens der stadig kræves frontpersonaleressourcer til at holde åbent. I
sommerhalvåret kommer der mange gæster, hvor den begrænsede åbningstid er ikke nok i
forhold til efterspørgslen.
Det vil blive den ny Salgs- og Marketingschef opgave at optimere museets åbningstider, men på
grund af de forhold i Sæby, der klart ikke er optimale, er det HGNs forslag allerede nu at indrette
åbningstiderne her efter de aktuelle behov. HGN foreslår en åbningstid som de øvrige afdelinger i
sommermånederne, og helt lukket i vintermånederne. Altså hverdage kl. 10-16, samt weekends
kl. 11-16, og hverdage10-16 i skuldersæsonen så langt ressourcerne rækker. Hertil skoleferierne
uge 8 & 42.
Der blev givet udtryk for et ønske om, at der også blev mere åbent på Bangsbo og i Skagen i
vinterhalvåret.
Det blev besluttet at iværksætte ændringen af åbningstiderne i Sæby inden for de rammer af
ressourcer, der hidtil går til dækningen af åbningstiderne her, ved at omfordele ressourcerne ved
at holde lukket om vinteren og mere åbent om sommeren. Dette vil dække det aktuelle problem
ved de nuværende åbningstider i Sæby. En større analyse af åbningstider afventer ny Salgs- og
marketingschef, men prioriteres som en af de første opgaver.
e.
Bestyrelsen drøftede ansættelse af Souschef/salgs- og marketingschef, proces og målsætning,
ønsker til profil, samt lønniveau.
Processen sættes i gang. Erhvervshus Nord bistår med udarbejdelse af stillingsopslag. Der blev
nedsat et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesforman Per Frank Hansen, direktør Henrik
Gjøde Nielsen og medarbejderrepræsentant Jens Thidemann.
f.
I forbindelse med udrulningen af strategien, skal museets vedtægter og bestyrelsens
forretningsorden revideres. I den forbindelse blev der taget hul på en drøftelse af bestyrelsens
form og indhold, ikke så meget struktur og organisation, men mere funktion, herunder
inddragelse af den kommende chefgruppes ønsker til bestyrelsens/bestyrelsesmedlemmernes
funktioner mv.
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7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. FM
Referatet publiceres efter godkendelse på museets hjemmeside.

8. Eventuelt
Næste møde 13. november 2019 16.00-18.00.
OBS. Udflugt for bestyrelsen 9.-10. november 2019.

Alle

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

Signe Larsen

Bjarke Dyhr Lynnerup

Jens Thidemann

