Nyhedsbrev oktober 2017
Så er sæson 2017 officielt slut. Det nye lokale vi overtog i år vil nu blive delvist ryddet, da
vi skal i gang med at opbygge et styrehus til installation af vores skibssimulator. Det bliver
et større arbejde både med at få designet et styrehus af lidt ældre dato, få det opbygget og
slutteligt at få installeret hele elektronikken.
Det er et arbejde vi glæder os meget til. Vi håber alt kan være på plads til vi åbner for den
nye sæson 2018. Det er et stort projekt vi har kastet os over og en investering i
størrelsesorden 550.000 kr.
Vi er dybt taknemmelige for de donationer, vi har modtaget fra følgende fonde:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Velux Fonden
Den A. P. Møllerske Støttefond
Insero Horsens
Insero Horsens har specifikt støttet et undervisningsmodul, som vi håber både lokale og
andre ”søfarende” kan få stor udbytte af.
I alt har vi modtaget donationer på 455.000 kr. Vi har gennem vores forskellige
støttearrangementer opsamlet lidt kapital, som vi nu investerer i det nævnte projekt.
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Sæson 2017 har i øvrigt været en forrygende sæson. Vi fik indrettet vores nye lokale og
vores udstillinger er blevet vel modtaget af vores gæster og medlemmer. Vi har fået meget
ros for udstillingerne.
Besøgsmæssigt har det været vores bedste sæson. Vi har haft ca. 1730 besøgende. En
del af stigningen i besøgstallet skyldes en hel del selskaber, som vi enten selv har haft
kontakt til eller andre, som uopfordret har henvendt sig. Det tyder på, at det er lykkes os at
komme ud over ”sognegrænsen”.
Uden vores frivillige kustoder kunne vi ikke holde Havnemuseet åbent i så mange timer,
som tilfældet har været. Tusind tak til Jer. Også en tak til de frivillige, som har hjulpet til i
forbindelse med vores støtte-arrangementer på Røgepladsen. En særlig tak til vores
musikere – ”Havnesjakket” – som troligt er mødt op, når vi har kaldt.
Vi har løbende fået nye medlemmer, så vi regner med at runde 300 medlemmer inden
årets udgang. Det er vi meget tilfredse med. Det viser, at der er meget stor lokalopbakning
til Havnemuseet. Tak for det.
Vi har medlemskontingenter på ca. 50.000 kr., entreindtægter på ca. 30.000 kr. og
donationer fra Røgelauget på ca. 48.000 kr. Det skal også nævnes, at Hedensted

Kommune har været meget imødekommende og støttet Havnemuset med et lokaletilskud
på 25.000 kr. Det er alt sammen med til at sikre en robust økonomi.
Desværre mistede vi i 2017 vores kasserer John Jensen, som i en alt for tidlig alder afgik
ved døden i juli måned. John havde været med fra Havnemuseets spæde begyndelse og
sad inde med en meget stor lokalhistorisk viden om havnen og fiskeriet. John bestred
foruden posten som kasserer også funktionen som vores ”it-mand”. Æret være Johns
minde.
Vi er meget glade for, at Johns kone Rie har indvilget i at varetage funktionen som
”forretningsfører”. Igennem det meste af Johns sygdomsforløb, havde Rie hjulpet John
med arbejdet som kasserer, så vi ikke skulle starte på bar bund, når John ikke mere var
iblandt os.
Arbejdet med projekt skibssimulator vil vi løbende informere om og i øvrigt holde
medlemmerne opdateret om vores aktiviteter. I kan også altid finde informationer om
Havnemuseet på vores hjemmeside, som vi løbende opdaterer – www.havnemuseum.dk
Denne sæson startede jo med indvielsen af byens nye vartegn, Signalmasten, der skulle
markere byens tilhørsforhold til fiskeri og skibsfart. Rigtig mange mennesker deltog i
indvielsen, men vi må erkende, at vi desværre har haft nogle indkøringsproblemer med
både mast og bannere.
Dette har vi arbejdet på, og til orientering vil leverandøren i uge 43 tage Signalmasten ned
og forstærke den, hvor det er nødvendigt. Dette sker uden udgift for Havnemuseet. Til slut
kan vi også nævne, at vi har afholdt et info og debatmøde med de lokale foreninger i
Juelsminde angående anvendelsen mv. af signalmasten. Det var et positivt møde, som
tegner godt for fremtiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

