Referat fra generalforsamlingen onsdag den 16. marts 2016
kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt forslag til budget
og kontingent for 2016
4. Valg af bestyrelse:
På valg er Poul Frank Petersen, John Jensen og Preben Frandsen. Alle er villige til
genvalg.
3 medlemmer er udpeget af h.h.v. Juelsminde Havn og Marina, Juelsminde Klakring
Lokalarkiv og Turistforeningen. Disse foreninger skal hver især udpege et medlem. De
nuværende udpegede medlemmer vil kunne udpeges for en ny 2 årig periode, hvis
foreningerne ønsker det.
5. Valg af 2 suppleanter: Ole Svendsen er villig til genvalg
6. Valg af revisor: Freddy Frederiksen er villig til genvalg
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen til forsamlingen og glædede sig over det store fremmøde
(ca. 45). Generalforsamlingen blev indledt med at forsamlingen sang Havnemuseets nye
hymne (slagsang), skrevet af kapelmester i Havnesjakket Hans Jørgen Pedersen.
Ad. 1 Som dirigent blev Steffen Eltang valgt.
Ad. 2 Formanden afgav bestyrelsens beretning, som er gengivet her:
Jeg kan heldigvis som tidligere sige, at vi igen har haft en rigtig flot sæson. Sidste år
besluttede vi at indføre et familiemedlemsskab til 300kr, og det har betydet, at vi ved årets
udgang havde ikke mindre end 269 medlemmer. Det viser også med al tydelighed at
lokalbefolkningen bakker op om vores lille Havnemuseum.
Dette ser vi også når vi har afholdt vore støttearrangementer til museet på den lille
røgplads overfor museet. Sidste sæson havde vi 5 flotte arrangementer med forskellige
temaer. Bl.a. Pirate Day, Arbejdende museum, bagagerumssalg. Til disse arrangementer

er vi så heldige at have vores eget husorkester, nemlig Havnesjakket som sørger for den
rette stemning til de nyrøgede makreller og kolde øl. De har endda lavet et specielt
sanghæfte med de mest populære sømandssange. Og til den årlige kustodefest
introducerede de Havnemuseets egen hymne (slagsang9. En stor tak til dem.
Som sædvanlig har vi også stået for salg af øl og vand til Sankt Hans bålet, ligesom Ole
Svendsen og medhjælpere igen kom på præmiepodiet ved Juelsminde Havnefests store
optog. Godt gået, og samtidig en god reklame for museet.
Alle disse tiltag er med til at vi i år kommer ud af året med et pænt overskud. Men det vil
vores kasserer John Jensen komme nærmere ind på.
Tage har igen, efter de erfaringer vi har høstet fra tidligere år, forsøgt at holde museet
åben på de tider, hvor behovet har været størst. Her skal der også lyde en stor tak til de
mange frivillige kustoder, der gør det muligt at holde museet åben.
Som jeg tidligere har fortalt, har vi haft en del kontakt med Holocaust Museet i Houston, og
det resulterede i sommer i et besøg af Walter Hansen og hans kone from ”over there”.
Verden er blevet mindre.
Vi har igen haft et godt samarbejde med lokalarkivet, og den 1. november da Lokalarkivet
havde ikke mindre end 40 års jubilæum, lavede de en særudstilling om Juelsminde Banen
i Galleri Havnesmeden, og vi havde åbnet Havnemuseet.
Til sæsonstart havde Olaf fået udarbejdet en infofolder på dansk og tysk, som guider vore
gæster rundt i museet. En stor tak til familien Schur for deres velvillighed.
Juelsmindes svar på Simon Spies, Tage Rasmussen, havde igen arrangeret en udflugt.
Denne gang gik turen til Thyborøn, hvor vi så det nyåbnede Sea War Museum, som vores
tidligere foredragsholder Gert Normann, har stået for. Desuden kunne vi også besøge
Jyllands akvariet, som ligger lige over for. Dagen sluttede af på Malemukken, hvor vi nød
en dejlig buffet med alt godt fra havet. Der deltog 56 personer, som nød en god planlagt
tur.
Den 11. november havde vi en velbesøgt foredragsaften med tidligere havnesmed og
mangeårig formand for Juelsminde Havn & Marina, Erik Lorensen. Foredraget hed
”Juelsminde Havn i 120 år”. Et spændende historisk tilbageblik.
Den nye sæson starter Pinselørdag den 14 maj. Det markerer vi igen med vores
sædvanlige arrangement på røgpladsen med musik af Havnesjakket.
I løbet af sæsonen, vil vi sammen med de øvrige aktører bakke op om de mange tiltag der
er planlagt: flere store sejlsportsstævner, Tour de France med TV2, m.m.
Desuden arbejdes der netop nu på at lave en særudstilling af Juelsminde Banen. I
samarbejde med Dansk modeljernbaneklub i Vejle bliver der lavet et lille udsnit på 140 x
60 cm af området omkring havnen med forskellige bygninger og togvogne. Bl.a. den
kendte godsvogn med påmalet ”Juelsminde Fisk”
I bestyrelsen har vi sagt farvel til Svend Madsen, der på grund af nyt arbejde ønskede at
takke af. Han er blevet erstattet af suppleant Poul Frank Petersen. Vi siger tak til Svend,

ikke mindst for hans store arbejde med opstarten af museet. Der skal også lyde en
velkommen til Poul Frank Petersen.
Her til slut, vil jeg også gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, og
udtrykke ønske for endnu en god sæson for Havnemuseet.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger eller spørgsmål til
beretningen. Det var der ikke, så dirigenten gav straks ordet til kassereren John Jensen.
Ad. 3 John Jensen gennemgik årsregnskabet, der udviste et overskud på 33.510,36 kr.
Det pæne overskud skyldes til dels det meget fine vejr, vi havde til vores
støttearrangementer. Dårligt vejr kunne hurtigt have ændret resultatet. Vores aktiver
udgjorde ved årets udgang 280.246,65 kr.
Herefter gennemgik John budgettet. Der var budgetteret lidt forsigtig, så budgettet viser et
lille underskud på 4.000 kr. Det mener bestyrelsen er forsvarligt set i lyset af foreningens
robuste økonomi. Vi skal gerne op på, at kontingent og entreindtægter på sigt kan dække
vores faste udgifter. Kontingent for 2016 er foreslået uændret, 300 kr. for parmedlemsskab
og 200 kr. for enkelt medlem.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til årsregnskab, budget og/eller kontingent.
P.O. Dam foreslog, at medlemmerne hver især forsøger at tegne et nyt medlem, så
foreningen kan komme op på et medlemstal, der kan dække Havnemuseets driftudgifter.
Med disse bemærkninger blev årsregnskab, budget og kontingent vedtaget.
Ad. 4 Poul Frank Petersen, John Jensen, Preben Frandsen blev alle genvalgt. De
udpegede medlemmer er: Carsten Clausen,Turistforeningen, Olaf Bach, Juelsminde
Klakring Lokalarkiv, Kem Kaas, Juelsminde Havn & Marina.
Ad. 5 Ole Svendsen og Peter Jensen (Peter Murer) blev valgt.
Ad. 6 Freddy Frederiksen blev valgt.
Ad. 7 Der var ikke ved fristens udløb indkommet forslag fra medlemmerne. Derimod har
bestyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at stille forslag om ændring af vedtægterne. Det
er alene nogle rent praktiske forhold angående tegning af foreningen. Der er indsat en ny
§ 5. som er udsendt til medlemmerne. Tom Laursen redegjorde for ændringerne og
baggrunden for bestyrelsens forsalg til ny § 5.
Da der ikke var bemærkninger eller ændringsforslag til bestyrelsen vedtægtsforslag
konstanterede dirigenten, at bestyrelsens forsalg var vedtaget.
Ad. 8 Der fremkom en række positive tilkendegivelser for bestyrelsens arbejde og de
arrangemneter, der var afholdt I 2015. Det har været gode, interesante og hyggelige
arrangementer.
Dirigenten opfordrede medlemmerne til at kigge ind på foreningens hjemmeside, hvor man
kunne følge bestyrelsens arbejde og i øvrigt finde meget god information. Dirigenten
kunne for sit vedkommende konstatere, at det er en arbejdende bestyrelse med mange
projekter på bedding. Herefter lukkede dirigenten dagsordenen.
Formanden takkede dirigenten for en sikker og god ledelse af generalforsamlingen.
Efter en kort pause bød formanden, Hedensted Kommunes Turistchef Rikke Friis-Nielsen

velkommen. Vi er spændte på at høre om dine tanker og visioner for turismen i
Kommunen.
Rikke holdt et meget spændende indlæg om den nye struktur på turismeområdet i
Hedensted Kommune. Strategien var ikke endelig fastlagt og godkendt endnu. Det ville
den først blive, når der havde været en god dialog med alle aktører inden for
turismeerhvervet.
Rikke lagde stor vægt på det konstruktive og gensidigt inspirerende samarbejde, der
gerne skulle gøre, at vi kunne udvikle det uudnyttede potentiale, der ligger i
turismeerhvervet.
Formanden takkede Rikke for et spændende indlæg og håbede på et konstruktivt
samarbejde fremover.
Ref. Tom Laursen

