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Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
28. november 2017 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 sidste møde

FM

4. Status siden sidste møde

FM

5. Opfølgning fra sidste møde og museets status

ML

6. Bestyrelsens drøftelser

FM/Alle

a. Status for forprojektet vedr. ny attraktion
b. Opfølgning/revision af PLAN FOR DET VIDERE ARBEJDE MED HOVEDATRAKTIONEN
c. Driftsstatus pr. 31.10.2017
7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside
FM
8. Eventuelt

Alle
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Referat:
Afbud fra: René Zeeberg
Ad 1.
Velkomst v/ Per Frank Hansen
Ad 2.
Godkendt
Ad 3.
Godkendt og underskrevet
Ad 4.
Per Frank Hansen orienterede om museumslederens opsigelse og om den foreliggende aftale.
Desuden orienterede Per Frank Hansen og forløb og dialog med Tinna Engqvist.
Ad 5.
Michael Ax kunne berette om fine besøgstal for museet i 2017 og fortsat fremgang for den gamle
Bedford bus. Der er desuden kommet en donation til buslauget, der giver bedre arbejdsforhold i
garagen og mulighed for indkøb af værktøj.
Museets medarbejdere har været på en vellykket og indholdsrig inspirationstur til Bremen og
Bremerhaven med besøg på en række spændende attraktioner, der gav anledning til gode
drøftelser og inspiration til fremtidig formidling på Kystmuseet.
Michael Ax har deltaget i regionale møder i forbindelse med Kulturministerens planer om en
omlægning af de statslige tilskud til museer. Der er indgivet en fælles bemærkning fra
hovedparten af de statsanerkendte museer i regionen.
Med udgangspunkt i Østjyllands Museer, der tilbyder gratis entre på sine afdelinger, havde
bestyrelsen en fri drøftelse af forskellige måder at forholde sig til entre på uden at det førte til
egentlige konklusioner.
Ad 6.
a) Per Frank Hansen orienterede om forløb med advokat Lars Espersen vedr. eventuelle krav
mod ENG-Arkitekter eller Tinna Engqvist.
Per Frank Hansen kontakter advokaten med henblik på at tilskrive Tinna Engqvist og bede
hende udlevere alt eksisterende materiale snarest. Per Frank Hansen meddeler desuden
Tinna Engqvist, at bestyrelsen ønsker at modtage alt det eksisterende materiale som ENGArkitekter har udarbejdet vedr. den nye attraktion, før der tages beslutning om det videre
samarbejde.
b) Punktet udsættes til efter nærmere afklaring af sagen med ENG-Arkitekter.
c) Godkendt. Såfremt 2017 afsluttes med et passende overskud, reserveres der yderligere
100.000,- til ny hjemmeside. Udviklingen af ny hjemmeside koordineres med
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venneforeningerne med henblik på at kunne medtage informationer om disse efter behov.
Ad 7.
Referater offentliggøres på museets hjemmeside.
Ad 8.
Der udsendes pressemeddelelse om museumslederen fratrædelse og afskedsreception 10. januar
2018.
Mogens Eeg spurgte til Lappedykkeren og Per Frank Hansen fortalte om baggrunden for dens
tilstedeværelse på Bangsbo Fort.
Køreplan for regnskab 2017 aftales med revisor, og møder tilrettelægges derefter. Den
konstituerede museumsleder udsender Doodle med forslag til kommende mødadatoer.

