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Normalt er denne periode af året en stille tid for vores Havnemuseum, 
men i år ser det lidt anderledes ud. 
  
Siden starten i 2013, er der nu ikke mindre end ca 300 medlemmer, der 
bakker op om Havnemuseet. Det er vi meget stolte og taknemmelige for. 
Uden den store opbakning ville vi ikke være nået dertil, hvor vi er i dag. 
 
Der har været meget stor interesse for at medvirke ved opbygning af museet, 
som klart giver sig udtryk i den store samling af museumseffekter, som vi i 
dag har udstillet i museet. Ja, vi har så mange effekter, at nogle ligger i 
depot. 
 
I bestyrelsen har vi løbende drøftet, hvordan vi kunne udvikle museet. Men 
hver gang er det strandet på manglende plads. Det beskedne areal, vi i dag 
har til rådighed, har givet os udfordringer. Vi har investeret i nogle få digitale 
løsninger, specielt på billede og dokument siden, men vi vil også rigtig gerne 
kunne lave udstillinger, der i højere grad kunne inddrage de besøgende mere 
aktivt. Måske også nogle der er mere rettet mod børn. 
 
For et par måneder siden opsagde Havneservice deres lejemål i den samme 
bygning, som vi har til huse i. Det er et lejemål på ca. samme størrelse, som 
det vi har i dag. Hermed var vejen banet for en udvidelse af museet. Foruden 
en udvidelse af selve udstillingsarealet, vil vi også få et lille lager, køkken og 
toilet. Forhold som ikke mindst vore kustoder vil sætte stor pris på. 
 
Vi har fået nogle gode lejebetingelser, men alligevel vil det belaste vores 
økonomi med ca 50.000 kr. om året. Derfor tog vi kontakt til udvalget for Fritid 
og Fællesskab i Hedensted Kommune, og ansøgte om et årligt driftstilskud 
på 25.000 kr.  Vi har netop modtaget bekræftelse på, at vores ansøgning er 
imødekommet. Da vi har lidt på “kistebunden”, har bestyrelsen besluttet at 
udvide Havnemuseet med det omtalte ekstra areal. 
Vi overtager lejemålet fra den 1. februar 2017, men vil allerede nu forsøge at 
lave en plan for indretningen. For at få lidt inspiration har bestyrelsen netop 



besøgt Spinderihallerne i Vejle, samt Kongernes Jelling. 
 
Men vi vil også gerne høre medlemmernes mening om og ideer til indretning 
af dette ekstra lejemål. Derfor vil vi i december måned invitere medlemmerne 
til en besigtigelse af lokalerne. Det vil vi informere lidt nærmere om på et 
senere tidspunkt. 
  
Som bekendt vandt Havnemuseet 35.000 kr. i Juelsminde Visionsråds 
idekonkurrence. Vi havde foreslået at opstille en signalmast på 
græstrekanten ved indkørslen til Juelsminde. Denne ide arbejder vi videre på, 
godt bistået af Trine Mouritsen fra Ginnerup arkitekterne a/s og Svend 
Smedegaard, Land & Plan a/s. Begge firmaer har tilbudt deres ekspertise 
uden beregning. 
 
Signalmasten skal gerne markere den store betydning, som fiskeri og søfart 
har haft for havnebyen Juelsminde. Samtidig kan signalmasten også benyttes 
som reklamesøjle for de mange aktiviteter der foregår i løbet af året. 
  
Det vil være rigtig flot, hvis vi kan indvie begge disse nye tiltag på samme dag 
i 2017.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
  
 	


