
 
 

Glædelig jul og godt nytår 
2014 har været en helt forrygende sæson. Vi har haft ca. 1300 besøgende gæster og 
nogle meget velbesøgte og hyggelige arrangementer.  

Som vi tidligere har nævnt har foreningen en robust økonomi, der baserer sig på 
medlemskontingenter, donationer, entreindtægter og overskudsgivende arrangementer. Vi 
har ca. 210 medlemmer. Det er en fremgang i forhold til sidste sæson med næsten 50 
medlemmer. Det synes vi selv er meget flot. Vi havde egentlig forventet et lille fald i antal 
medlemmer, nu da nyhedens interesse havde lagt sig. Men det blev heldigvis ikke 
tilfældet.  

Lørdag den 1. november havde vi arrangeret en studietur til Svendborg, hvor vi besøgte 
den maritime uddannelsesinstitution SIMAC og Ring-Andersens Skibsværft. Det var en 
meget vellykket og interessant tur med ca. 35 deltagere. 

Den 8. november havde vi i samarbejde med Juelsminde Klakring Lokalarkiv arrangeret 
en mindedag for Jens Misser. Han var en institution i Juelsminde og har leveret en meget 
stor del af de historiske dokumenter og billeder, der findes på Havnemuseet og 
Lokalarkivet. Derfor fandt vi det helt naturligt at afholde denne mindedag. Lokalarkivet 
havde lavet en særudstilling i Galleri Havnesmedjen, og vi havde ”åbent hus” på 
Havnemuseet. 

Der er rigtig mange, der støtter op om Havnemuseet, ikke kun ved at tegne medlemskab, 
men også som kustoder og hjælpere til de forskellige arrangementer. Det kvitterede vi for 
ved en lille kustode og hjælperfest den 12. november. Det blev en rigtig hyggelig aften.  

Dette var kun et lille udpluk af de aktiviteter vi har haft i 2014. En fyldestgørende 
årsrapport må I vente med til generalforsamlingen. 

Allerede nu kan vi oplyse, at den årlige generalforsamling bliver den 24. marts kl. 19.00 i 
Juniorhuset på havnen. Her vil vi blandt andet vise de videoer vi i samarbejde med 
Horsens Videoklub, journalist Keld Lorentsen, Knud Søndergaard og Ernst Madsen m.fl. 
har fået optaget. Projektet er støttet af Insero. 

Tak for sæsonen 2014 

Bestyrelsen for Juelsminde Havnemuseum 



 

 

 
 


