
Juelsminde	  den	  2.	  april	  2014	  

	  

Bestyrelsens,	  for	  Juelsminde	  Havnemuseum,	  beretning	  til	  generalforsamlingen	  den	  02/04/2014.	  

	  

Først	  vil	   jeg	  gerne	  byde	  jer	  alle	  sammen	  velkommen	  til	  den	  første	  egentlige	  generalforsamling	  i	  vores	  lille	  
havnemuseum.	  

En	  ide´der	  gennem	  flere	  år	  har	  	  udviklet	  sig.	  En	  dag	  i	  marts	  gik	  en	  flok	  medlemmer	  af	  røgelauget	  og	  kedede	  
sig	  lidt.	  Nu	  skulle	  det	  være,	  man	  tog	  fat	   i	  Jørgen	  Hansen,	  vred	  armen	  om	  på	  ryggen	  af	  ham	  og	  lejede	  den	  
gamle	  smedie	  til	  en	  fornuftig	  pris,	  indkaldte	  pressen,	  fik	  taget	  et	  fint	  billede	  af	  alle	  børsterne	  og	  fortalte	  om	  
etableringen	  af	  det	  nye	  havnemuseum.	  

Så	  var	  der	  lige	  som	  ikke	  nogen	  vej	  tilbage.	  Der	  blev	  indkaldt	  til	  et	  	  indledende	  møde	  den	  8	  april,	  hvor	  ikke	  
færre	  end	  60	  personer	  var	  mødt	  op.	  Så	  man	  må	  sige	  interessen	  var	  stor.	  Der	  blev	  nedsat	  en	  bestyrelse,	  der	  
skulle	  planlægge	  og	  koordinere	  ombygning	  og	  indretning	  af	  de	  ca	  80m2	  man	  havde	  lejet.	  

Under	   selve	   etableringen	   af	   museet,	   har	   vi	   mødt	   en	   fantastisk	   opbakning	   blandt	   byens	   borgere,	  	  
håndværkere	   og	   butikker.	   Dette	   udmøntet	   i	   frivillig	   arbejdskraft,	   donationer	   af	   materialer	   og	   lån	   af	  
forskelligt	  udstyr.	  	  

Vi	   fik	   lavet	  en	   indretningsplan	  af	  Hans	  Reichters,	  der	   trods	   lidt	  diskussion-‐stort	  set	  blev	   fulgt.	  Gulvet	  blev	  
fræset	  op,	  og	  nyt	  kom	  på.	  Loftet	  blev	  fornyet.	  Ny	  el	  lagt	  ind.	  Malet	  og	  pudset.	  Fra	  et	  værtshus	  i	  Assens	  tog	  
vi	  ideen	  med	  stolper	  og	  skråbånd	  med	  hjem.	  Og	  faktisk	  er	  navnebræddet	  også	  en	  kopi	  af	  et	  navnebrædt	  fra	  
TOLDBODHUS	   i	   Assens.	   Der	   blev	   også	   lavet	  montre	   og	   kopier	   af	   de	   gamle	   fiskehuse,	   man	   ser	   rundt	   på	  
havnene.	  

Samtidig	  med	  ombygning	  og	   indretning,	   var	   der	   andre	  der	   arbejdede	  med	  modtagelse	   og	   registrering	   af	  
effekter	  til	  museet.	  

Der	  var	  travlhed,	  og	  de	  fleste	  rystede	  vel	  også	  på	  hovedet	  over	  tanken	  om	  at	  åbne	  til	  sommeren	  2013.	  Om	  
det	  var	  denne	  skepsis,	  der	  indirekte	  var	  skyld	  i	  vores	  ihærdighed,	  ved	  jeg	  ikke,	  men	  lørdag	  den	  20	  juli	  var	  vi	  
klar	  til	  at	  slå	  dørene	  op.	  

Det	  blev	  et	  kæmpe	  tilløbsstykke.	  Ca	  500	  mennesker	  var	  mødt	  op,	  Pigegarden	  spillede,	  borgmester	  Kirsten	  
Terkilsen	  måtte	  afbryde	  sin	  sommerferie	  og	  holde	  indvielsestale	  for	  museet.	  Røgelauget	  havde	  tændt	  op	  i	  
røgovnen,	  og	  alle	  gæsterne	  blev	  beværtet	  med	  nyrøget	  makrel	  samt	  ristede	  pølser	  og	  fadøl.	  

Det	  var	  en	  kæmpe	  succes.	  

Weekenden	   efter	   deltog	   vi	   i	   Handelsstandsforeningens	   arrangement:	   Pirate	  Days,	   hvor	  menuen	   igen	   var	  
den	  samme,	  og	  igen	  blev	  det	  en	  succes,	  og	  vi	  skabte	  god	  opmærksomhed	  omkring	  havnemuseet.	  

Begge	  arrangementer	  betød	  stor	  pressedækning,	  og	  samtidig	  havde	  vi	  en	  indtjening,	  som	  betød	  vi	  efter	  alle	  
regninger	  var	  betalt,	  kunne	  putte	  ca	  8000kr	  i	  museets	  kasse.	  



Vi	  deltog	  også	  i	  Havnefestoptoget,	  hvor	  vi	  var	  så	  beskedne	  at	  løbe	  med	  førsteprisen	  på	  3000kr.	  

I	  løbet	  af	  sommeren	  har	  ca	  1500	  mennesker	  besøgt	  havnemuseet,	  vi	  har	  fået	  ca	  150	  medlemmer	  der	  hver	  
betaler	   200kr	   i	   årskontingent.	   Ved	   siden	   af	  museumsdriften,	   har	   vi	   søgt	   forskellige	   fonde	   om	   støtte,	   og	  
dette	  har	  indbragt	  ikke	  mindre	  end	  ca	  335000kr!!!	  

Alle	  har	  naturligvis	  arbejdet	  gratis,	  men	  selv	  efter	  alle	  udgifter	  til	  opbygning	  af	  museet	  er	  betalt,	  kommer	  vi	  
ud	  af	  2013	  med	  ikke	  mindre	  end	  264000kr.	  

Denne	  flotte	  kapital	  må	  naturligvis	  ikke	  virke	  som	  en	  sovepude.	  Vi	  skal	  gerne	  have	  endnu	  flere	  medlemmer	  
og	  er	  også	  nødt	  til	  at	  afvikle	  nogle	  arrangementer	  der	  kan	  kaste	  lidt	  penge	  af	  sig.	  Som	  man	  senere	  kan	  se	  i	  
budgettet,	  har	  vi	  årlige	  driftsudgifter	  på	  ca	  80000kr,	  så	  der	  skal	  ydes	  en	  indsats	  hvert	  år,	  for	  at	  få	  balance	  i	  
regnskabet.	  

Den	  19	  september	  havde	  Tage	  arrangeret	  en	  bustur	  til	  Strandingsmuseet	  i	  Thyborøn	  samt	  et	  besøg	  hos	  JD	  
Contractors	  ved	  Gert	  Normann.	  Turen	  havde	  samlet	  38	  deltagere,	  og	  alle	  havde	  én	  både	  spændende	  og	  god	  
dag.	  

Den	  15	  november	  holdt	  vi	  en	  lille	  komsammen	  for	  alle	  der	  havde	  ydet	  en	  indsats	  for	  at	  få	  museet	  op	  at	  stå.	  

Mad	  og	  et	  par	  genstande	  var	  gratis,	  men	  igen	  ved	  hjælp	  af	  frivillighed	  og	  ølsalg,	  belastede	  det	  ikke	  museets	  
kasse.	  En	  rigtig	  hyggelig	  aften	  i	  Sejlklubbens	  lokaler,	  som	  de	  gratis	  havde	  stillet	  til	  rådighed.	  

Den	  26	  februar	  havde	  vi	  en	  Temaaften,	  hvor	  erhvervsdykker	  Philip	  Nathansen	  fortalte	  om	  hans	  spændende	  
liv	  på	  bunden	  af	  havet.	  Ca	  100	  personer	  deltog,	  igen	  en	  succes.	  

Og	  igen	  i	  aften	  efter	  generalforsamlingen,	  har	  vi	  foredrag	  af	  Steen	  Zoffmann,	  der	  vil	  fortælle	  om	  dengang,	  
hvor	  skibe	  var	  af	  træ	  og	  mænd	  af	  jern.	  

På	  museet	  har	  der	  i	  vinterhalvåret	  været	  travlt	  med	  at	  forberede	  den	  kommende	  sæson.	  Der	  vil	  blive	  et	  par	  
særudstillinger	   om	   bla.	   færgedriften	   fra	   Juelsminde	   og	   150	   årsdagen	   for	   Fregatten	   Jyllands	   deltagelse	   i	  
slaget	  ved	  Helgoland.	  Der	  er	  blevet	  indkøbt	  et	  par	  touchskærme,	  hvor	  man	  kan	  bladre	  i	  de	  mange	  billeder,	  
breve,	  dokumenter,	  kontrakter,	  anbefalinger	  m.m.	  som	  vi	  efterhånden	  har	  modtaget.	  

Desuden	   har	   vi	   fået	   en	   stor	   skærm,	   hvor	   det	   er	  meningen,	   vi	   vil	   vise	   forskellige	   interviews	   fra	   de	   gamle	  
Juelsmindeboer.	  Et	  projekt	  vi	  kører	  sammen	  med	  Horsens	  Videoklub.	  

Vi	   har	   forsøgt	   at	   promote	   os	   med	   deltagelse	   i	   Juelsminde	   guiden	   samt	   	   JH&M´s	   nye	   velkomstguide.	  
Desuden	  er	  vi	  også	  optaget	  (gratis)	  på	  den	  nye	  internetportal;	  Juelsmindeby.dk.	  og	  efter	  påske	  vil	  vi	  køre	  en	  
lille	  hvervekampagne,	  der	  består	  i	  husstandsomdelte	  opfordringer	  til	  at	  støtte	  op	  denne	  vigtige	  sag.	  

Og	   vigtig	   er	   den.	  Med	  museet	   er	   vi	   alle	  med	   til	   at	   bevare	   historien	   om	   grundlaget	   for	   byens	   udvikling,	  
nemlig	  havnen.	  Som	  følge	  af	  banens	  tilblivelse	  i	  1884,	  blev	  der	  skabt	  grundlag	  for	  havnens	  etablering	  i	  1896,	  
og	  det	  er	  hele	  den	  historie	  vi	  gerne	  vil	  bevare.	  

Samtidig	   er	  museet	   også	   et	   tilbud	   til	   de	  mange	   turister	   der	   årligt	   gæster	   vores	   by.	   Et	   tilbud	   der	   støtter	  
bevarelsen	  af	  vore	  butikker,	  og	  det	  kan	  der	  nok	  være	  god	  grund	  til.	  



Så	  nu	  seer	  vi	  frem	  til	  at	  slå	  dørene	  op	  til	  en	  ny	  sæson	  der	  starter	  St.	  Bededag	  den	  16	  maj.	  

Til	  slut	  vil	   jeg	  gerne	  sige	  tak	  til	  alle	  for	  den	  flotte	  opbakning	  og	   imødekommenhed	  vi	  altid	  føler,	  tak	  til	  de	  
mange	   frivillige	   museumsguider	   der	   gør	   det	   muligt	   at	   fremvise	   museet.	   Og	   til	   sidst	   en	   stor	   tak	   til	  
bestyrelsen	  for	  et	  godt	  samarbejde.	  

Carsten	  Clausen.	  	  

	  


