
 
 

 
Nyhedsbrev og opkrævning af kontingent for 2017  

 

Generalforsamlingen er veloverstået. Der var ca. 85 medlemmer, der var 
mødt op til generalforsamlingen og som også havde fornøjelsen 
efterfølgende at se og høre et spændende foredrag af museumsdirektør Ove 
Møller, der har været med i Siriuspatruljen.  
Vi har lagt et budget, der udviser et underskud i 2017 på 86.400 kr.  Det 
skyldes nogle forholdsvis store investeringer i nyt udstyr, blandt andet en 
skibssimulator og indretning af det nye lokale, som vi overtog i februar måned 
i år. Det kan man læse mere om i referatet fra generalforsamlingen 
 
 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden 
www.havnemuseum.dk. Her kan man også følge med i vores planlagte 
aktiviteter og aktuelle nye tiltag. 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. Det er også her 
referaterne fra bestyrelsesmøderne ligger.  
 
Kontingentet for 2017 er uændret 200 kr. for enkelt medlemmer og 300 
kr. for parmedlemskab. Er der tale om et erhvervsmedlemskab er det 
500 kr. 
 
Kontingentet kan indbetales via netbank, Den Jyske Sparekasse kontonr. 
8133-6580795143. Husk at anføre navn og mailadresse. Er det 
erhvervsmedlemskab så firmanavn. Er der tale om et ”parmedlemsskab”, skal 
vi have navnet på begge medlemmer.  
Hvis man har sit medlemskort for 2016, vil det være en hjælp også at anføre 
medlemsnummeret. 
 
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 

http://www.havnemuseum.dk/


pengene til Juelsminde Havnemuseums konto i Den Jyske Sparekasse på 
ovennævnte kontonummer.  
 
Man kan også bruge MobilePay - nummeret er : 22255612 
Husk også her at anføre navn/navne/medlemsnummer/firmanavn 
 
Vi håber du/I ved førstkommende lejlighed, og senest den 28. april vil 
indbetale kontingentet. Når kontingentet er betalt udskriver vi et medlemskort, 
som kan afhentes i Havnemuseets åbningstid. Skulle du/I allerede have 
indbetalt kontingent for 2017-2018, så betragt alene vores henvendelse som 
nyhedsformidling. 
 
Havnemuseet åbner første gang pinselørdag den 3. juni, hvor vi glæder os til 
at vise de nye lokaliteter og udstillinger frem. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 

 
 
 
 


