
	  
	  

 
Nyhedsbrev og opkrævning af kontingent for 2015 – 2016 

 
Generalforsamlingen er veloverstået, og vi rykker nu frem mod en ny 
spændende sæson. Vi har allerede planlagt en række arrangementer og vil 
også ændre lidt i museet og tilføje nye effekter, dokumenter og billeder.  
 
Vi har også nogle videoer, som hen over sæsonen vil blive vist på 
”storskærmen”. Deltog du ikke i generalforsamlingen, kan du glæde dig til 
blandt andet at se et længere interview med ”den sidste fisker i Juelsminde” – 
Ernst Madsen og en interessant  historisk video med Knud Søndergaard, der 
fortæller om havnen, jernbanen, Fregatten Jylland og relationerne til 
Palsgaard. 
 
På vores nye hjemmeside www.havnemuseum.dk kan man se 
aktivitetskalenderen, referat fra generalforsamlingen og referaterne fra 
bestyrelsens møder. Vi vil løbende udbygge hjemmesiden, så det bliver her, 
alt information om museet kan findes og med links til andre hjemmesider, der 
kan have interesse for vores medlemmer.  
 
Vi har lagt et budget, der udviser et lille underskud i 2015. Heldigvis har vi en 
robust økonomi, så vi kan godt tåle et lille underskud. Vi sluttede 2014 med et 
medlemstal på ca. 200. Det er vi meget tilfredse med. Medlemskontingenter, 
entreindtægter og lidt overskud på vores arrangementer skal på sigt gerne 
kunne dække de løbende driftsudgifter og lidt nyanskaffelser. Derfor er det 
vigtigt, at vi kan fastholde medlemstallet og måske forøge det lidt. 
 
På generalforsamlingen blev det besluttet at indføre et ”par-medlemskab” 
til 300 kr. og enkelt medlemskab uændret 200 kr. Vi håber naturligvis, at 
du/I vil forny jeres medlemskab. 
 



Kontingentet kan indbetales via netbank, Den Jyske Sparekasse kontonr. 
8133-6580795143. Husk at anføre navn og mailadresse. Er der tale om et 
”par-medlemsskab”, skal vi have navnet på begge personer.  
 
Har man ikke mulighed for at bruge netbank, kan man uden gebyr indbetale i 
Den Jyske Sparekasse. Man kan også få sit pengeinstitut til at overføre 
pengene til Juelsminde Havnemuseums konto i Den Jyske Sparekasse på 
ovennævnte kontonummer.  
 
Og som noget nyt kan man nu også bruge MobilePay eller Swipp – 
nummeret er : 42711610 
 
Vi håber du/I ved førstkommende lejlighed, og senest den 15. maj vil 
indbetale kontingentet. Når kontingentet er betalt udskriver vi et medlemskort, 
som kan afhentes i Havnemuseets åbningstid. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
	  


