Referat af generalforsamlingen i Juelsminde Havnemuseum,
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 i Juniorhuset, Havnen 6
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Formanden indledte generalforsamlingen ved at byde de mange
fremmødte velkommen. Det store fremmøde tyder på, at man vil
havnemuseet og støtter op om det arbejde, der gøres for at sikre havnen
og byens historie. Herefter foreslog formanden, Steffen Eltang som
dirigent. Steffen blev valgt uden modkandidat. Han takkede for valget og
gik herefter over til punkt 2 på dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen
er gengivet ordret her:
Tak for ordet og tak for det flotte fremmøde til vores 4-generalforsamling.
Vi kan igen glæde os over et særdeles travlt og spændende år i Havnemuseet
Sædvanen tro, åbnede vi Havnemuseet Pinselørdag, hvor vi bl.a. kunne fremvise en flot
model af jernbanen omkring havn og station. Modellen er bygget af Vejle
Modeljernbaneklub. – og på Røgpladsen var der pyntet op til fest og tonerne blev slået an
af Havnesjakket.
Vi er jo så heldige, at vi efterhånden har fået bygget nogle flotte støttearrangementer op
omkring Havnemuseet. Foruden nogle hyggelige timer på Røgpladsen, er disse
arrangementer medvirkende til at Havnemuseet har en god økonomi.
I løbet af sommeren har vi desuden bakket op omkring Sejlsportsligaens sejladser den
18/6. TV2 på Tour den 9-10/7. En kæmpesucces hvor medhjælperne var iklædt nye polo
trøjer som Sjørs havde sponseret. Den 30/7 var det tur til Pirates days + et enkelt
arrangement mere i august måned.
Tidligere har Havnemuseet selv stået for støttearrangementerne. Men i 2017 har
Røgelauget overtaget nogle af arrangementerne, men overskuddet går stadig ubetinget til
Havnemuseet.
Som tidligere stod vi også for salg af øl og vand til Sankt Hans bålet på Storstranden. Der
er ikke den store fortjeneste i dette tiltag, men mange bække små………………………
Samtidig yder vi så en hånd til arrangementets gennemførelse.

Tage Rasmussen planlagde en tur til Fregatten Jylland, men der var desværre for lille
tilslutning til, at turen blev til noget. Det er efterhånden blevet temmelig dyrt at leje en bus.
Vi prøver igen i år med anden tur, og så håber vi på en bedre tilslutning.
Vore kustoder har flittigt sørget for at byde vor gæster velkommen til museet. Men trods
Olaf´s ivrige forsøg på at indrette museet så spændende som muligt, har besøgstallet stort
set været på niveau med 2015.
Bestyrelsen har været på inspirationsture til Spinderihallerne i Vejle og Kongernes Jelling.
Nogle spændende museer der begge benytter sig meget af teknologi til at fortælle og vise
deres forskellige temaer.
Vi har også været i Ålborg, for at se deres Havnemuseum. Her er der en fantastisk
udstilling af modelskibe, og de har sågar et par folk der til stadighed bygger modelskibe på
museet. Desuden fortælles historien om Ålborg værft . Et stort og flot museum der
såmænd også har en ubåd udstillet. Men det bliver nok vanskeligt at få plads til den på
Røgepladsen. Selve udstillingsmåden i Ålborg, er den nok den vej vi ønsker at gå.
For at skaffe flere besøgende til Havnemuseet, har vi rettet henvendelse til ældreklubber,
busselskaber og foreninger, hvor vi tilbyder en pakkeløsning til deres udflugter. Vi har
lavet aftaler med bl.a. Palsgård og Hotel Vejle Fjord hvor en guide stiger på bussen og
viser og fortæller om deres virksomheder. Ankommet til Juelsminde, spiser de så frokost
på en af byens restauranter som vi har lavet aftaler med. Derefter besøger de
Havnemuseet og sluttelig tilbyder vi også en guidet tur gennem byen. Og det lader til at
blive en succes, vi har allerede fået en del arrangementer til den nye sæson.
I juni måned fik Havnemuseet en henvendelse fra Visionsrådet, som var tovholder på en
konkurrence i forbindelse med Århus 2017/ europæisk kulturby. Præmiesummen var
85000kr, og skulle støtte de bedste forslag til, hvordan vi bedst muligt kunne udvikle vores
dejlige by.
Havnemuseets forslag var opførelsen af en 18m høj signalmast, som placeret på den
grønne trekant ved indkørslen til byen, gerne skulle vise, at nu kørte man ind i Havnebyen
Juelsminde. Desuden skulle det fra Signalmastens rå, være muligt at ophænge bannere
hvorpå man kunne annoncere de mange events der ikke mindst finder sted hele
sommeren.
Vi var så beskedne at vinde 1.ste præmien, og via fonde, foreninger og private firmaer, har
vi nu skaffet den fornødne økonomi, og Signalmasten er bestilt hos Horsens Yachtservice.
I dette arbejde, har vi desuden fået stor ulønnet hjælp fra Ginneruparkitekterne samt
landinspektørfirmaet Land og Plan.
Vi planlægger at indvie Signalmasten Pinselørdag kl 1100. Samme dag som vi åbner
Havnemuseet for sæsonen 2017.
Fra Havnemuseets side, har vi truffet aftale med den sidste aktive fisker i Juelsminde,
nemlig Ernst Madsen, om at hejse flaget for første gang.
Sidst på året fik vi mulighed for at udvide Havnemuseet. Vores nabo, Horsens
Havneservice, opsagde nemlig deres lejemål, og det gav os jo nye muligheder. Men det
gav os også noget at tænke over. Turde vi binde an med en større husleje, ville vi få flere
gæster og hvordan skulle vi tænke udvidelsen ind i museet.
Vi søgte Hedensted kommune om et tilskud til huslejen, og vi var så heldige at de
bevilgede 25000kr om året i tilskud. Det gav os blod på tanden og vi tog springet og lejede
de ekstra m2 fra den 1.ste februar.
Vi fik mulighed for allerede sidst på året at indrette de nye lokaler og til en lille nytårskur
den 7 januar indbød vi vore medlemmer til at komme med deres ideer til indretningen. Det
blev en kæmpe succes, der kom ca 100 medlemmer, som så de nye lokaler, og mange
kom med deres ideer til indretningen.
Åbningen mellem de 2 lejemål betyder meget mere lys i museet. Vi får nu
udstillingsvinduer, hvor vi kan friste de forbipasserende med maritime rekvisitter, og med
eget toilet og køkken, kan vi nu tilbyde vore guider nogle bedre arbejdsforhold.

Olaf og hans team er nu i fuld gang med at indrette de nye lokaler. Der bliver bedre plads
til særudstillinger med bl.a. bådebygger Åge Andersen, så er der indrettet et fiskerhjørne a
la Ernst Madsens fiskerhus, og Christian Edderfugl har også fået et hjørne. Desuden vil
der blive en udstilling af skibsmodeller, og her har vi været så heldige, at vores lokale
skibsmodelbygger Steen Zoffmann til denne sæson har bygget 2 flotte skibsmodeller til
Havnemuseet. Det ene en stor model af Fregatten Gefion samt en model af færgen Lasse,
som vi skal bruge til en særudstilling om JKL tiden.
Sidste år, havde vi et mål om at nå 300 medlemmer af Havnemuseet. Dette mål nåede vi
sidst på året, og det er vi utroligt glade for.
Det viser også at byen vil dette museum og bakker op omkring det.
Til sidst vil jeg gerne takke Havnemuseets mange sponsorer, frivillige medhjælpere, guider
og ikke mindst den øvrige bestyrelse, for et godt samarbejde.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt
forslag til budget og kontingent for 2016
Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab. Regnskabet udviste et
overskud på 20.543 kr. og passiver på 300.790 kr. Han uddybede enkelte
punkter i årsregnskabet blandt andet punktet donationer/sponsorarter.
Overskuddet fremkommer ved salg af makrel/pølser og drikkevarer ved
støtte arrangementerne på røgepladsen. Røgelauget har afholdt en del af
støttearrangmenterne og har umiddelbart efter doneret hele overskuddet til
Havnemuseet. Overskuddet, som er doneret til Havnemuseet har været
40.016 kr. kr.
Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger til årsregnskabet.
Det var ikke tilfældet. Dirigenten bad herefter dem, der kunne stemme for
regnskabet, om at markere ved håndsoprækning. Dirigenten konkluderede
derefter, at årsregnskabet var godkendt.
Kassereren orienterede herefter om det kommende års budget.
Kontingentet fastholdes uændret. Specielt en enklet post i budgettet gav
anledning til en uddybende forklaring. Indretning af lokale var sat til
100.000 kr. Det er umiddelbart et meget stort beløb til lokaleindretning ,
men beløbet er afsat specielt til en medfinansiering af et forventet indkøb af
en skibssimulator. Den samlede anskaffelsessum incl. opbygning af
styrehus mv. løber op i ca. 400.000 kr. Vi er I fuld gang med at søge fonde
og sponsorater til denne store investering. Foreningen har lidt penge på
kistebunden, så det vil ikke umiddelbart påvirke den fremtidige drift.
Kassereren uddybede også de mere teknisk specifikke forhold angående
skibssimulatoren og hvor lang vi er i processen med at finde den rigtige
leverandør og ikke mindst den rigtige pris.
Der blev rejst spørgsmål ved bestyrelsens kompetence til selv at træffe
beslutning om anskaffelsen. Dirigenten kunne oplyse, at budgettet ikke
skulle godkendes af generalforsamlingen, men alene forelægges til
orientering. Da vi er inde en en afsøgning af muligheder for donationer og
sponsorater kan bestyrelsen ikke fremlægge en præcis finansieringsplan.
Kassereren orienterede også om de overvejelser man havde gjort sig i
bestyrelsen om benyttelsen af skibssimulatoren. Et forslag kunne være en

begrænsning på 7-10 minutter og med en betaling på 20 kr. Det ville sikre,
at enkelte ikke kunne optage simunatoren i urimelig lang tid.
Generalforsamlingen stillede sig tilfreds med den uddybende forklaring.
4. Valg af bestyrelse:
På valg er Tom Laursen, Tage Rasmussen og Ole Pedersen. Alle er villige
til genvalg.
Genvalgt.
3 medlemmer er udpeget af h.h.v. Juelsminde Havn og Marina,
Juelsminde Klakring Lokalarkiv og Turistforeningen. Disse medlemmer er:
Kem Kaas, Olaf Bach og Carsten Clausen og er først på valg i 2018.
5. Valg af 2 suppleanter: Ole Svendsen og Peter Jensen er villig til genvalg.
Genvalgt
6. Valg af revisor: Freddy Frederiksen er villig til genvalg
Genvalgt
7. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forsalg.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen og alle medhjælpere/kustoder m.fl. fik rosende ord med på
vejen. En enklet foreslog, at Havnemuseet blev medlem af “foreningen af
små museer i Danmark. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var
flere indlæg og afsluttede derfor generalforsamlingen og takkede for god ro
og orden.
Dirigenten benyttede lejligheden til at ønske bestyrelsen held og lykke med
den fortsatte udviklinga af Havnemuseet.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og
overrakte et par flasker god vin som tak for indsatsen.
Efter generalforsamlingen gav Ove Sørensen en indføring i livet som
siriusmand, og hvad det er, der får unge mennesker til at bruge 2 ½ år af
deres liv i en af verdenens største ødemarker.
Ref. Tom Laursen

