
 
 

Generalforsamling i foreningen Juelsminde Havnemuseum 
onsdag den 28. marts 2018 kl. 19.00 i 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                                           
4. Valg af bestyrelse:  

På valg er Preben Frandsen, Poul Frank Petersen. Begge er villige til 
genvalg. Der skal vælges et nyt medlem, da John Jensen afgik ved døden i 
2017. Som 1. suppleant indtrådte Ole Svendsen. Bestyrelsen foreslår Ole 
Svendsen som nyt bestyrelsesmedlem. 
3 medlemmer er udpeget af h.h.v.  Juelsminde Havn og Marina, 
Juelsminde Klakring Lokalarkiv og Turistforeningen. Disse foreninger skal 
udpege medlemmer for en ny 2 årig periode. Foreningerne har oplyst 
følgende: Juelsminde Havn & Marina har udpeget Carsten Clausen, 
Juelsminde Lokalarkiv har udpeget Olaf Bach og Turistforeningen Rie 
Holmbjerg Jensen. 

5. Valg af 2 suppleanter: Peter Jensen er villig til genvalg. Hvis Ole Svendsen 
vælges til bestyrelsen, skal der vælges ny 2. suppleant.  

6. Valg af revisor: Freddy Frederiksen er villig til genvalg 
7. Behandling af indkomne forslag 

I forbindelse med foreningens momsregistrering, skal der ske en 
præcisering af § 9. Bestemmelsen i § 9 fastslår, hvad der skal ske med 
foreningens museumsgenstande og likvide formue, hvis foreningen bringes 
til ophør.  

Den nuværende formulering af § 9: Såfremt museet bringes til ophør, skal 
museets doneringer så vidt mulig tilgå lokalhistoriske arkiver/samlinger. 
Doneringer med klausuler skal respekteres. Bestyrelsen foreslår § 9 
ændret til: 

    Hvis museet bringes til ophør, skal museets formue og doneringer tilgå 
”Juelsminde  Lokalarkiv”. Doneringer med klausuler skal respekteres. 

8. Eventuelt. 
 

 



Hvis der blandt vores medlemmer skulle være nogen, der ville hjælpe på 
Havnemuseet som kustode, så kunne vi godt bruge lidt flere her i 2018. Der 
er tale om 2-timers vagter, og vi skal nok sørge for en grundig introduktion. Er 
du interesseret, så kontakt Ole Petersen, som har ansvaret for vores stab af 
kustoder. Ole kan kontaktes på mobil 40113885 eller lupinvej5@mail.dk 
 
Generalforsamlingen afsluttes med et spændende foredrag ved Jens Kjær 
Jørgensen, der er født og opvokset i Strandhuse. 
Jens Kjær Jørgensen er til daglig ansat på Glud Museum, hvor han tager sig 
af mange lokalhistoriske opgaver. Juelsminde Lokalarkiv "bruger" ham som 
populær guide omkring de  historiske vandre - og cykleture. 
Aftenens foredrag tager udgangspunkt i livet på havnen og i byen i gamle 
dage. 
Jens Kjær Jørgensen formår at levendegøre stoffet via herlige anekdoter. 
 
 


