
 
 

Referat fra generalforsamling i foreningen Juelsminde Havnemuseum 
onsdag den 28. marts 2018 kl. 19.00 i Juniorhuset, Havnen 6 

 
Inden generalforsamlingen blev påbegyndt blev der vist en lille video, der 
introducerede “det nye Havnemuseum” med styrehus og skibssimulator. 
Desuden blev der vist en reklamevideo for Havnemuseets udflugtspakke. 
Begge videor er produceret af Kenneth Glud Kristensen for Havnemuseet. 
 
Herefter gik man over til den officielle dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
    Bestyrelsen foreslog Steffen Eltang. Steffen blev valgt uden modkandidat. 

Steffen takkede for valget og gik hereafter straks videre til punkt 2 på 
dagsordenen. 
   

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 	
			Carsten	Clausen	aflagde	på	bestyrelsens	vegne	beretningen.	
	
Tak for ordet og tak for det flotte fremmøde til vores 5.generalforsamling. 
Dette til trods for at vi har lagt den lige midt i påske-ugen. 
 
Sædvanen tro har det igen været en travl og begivenhedsrig sæson. 
Som jeg fortalte på sidste generalforsamling, fik vi mulighed for at udvide 
museets areal til det dobbelte, og det har betydet mere luft til  udstillingerne 
og bedre forhold for vores guider. Sammenligner vi besøgstallet med 2016 
har vi også næsten fordoblet vore betalende gæster. 
Vores medlemstal ligger stadig på ca. 300, så det vidner også om en meget 
stor lokal interesse for at bevare historien om havnen- og byens udvikling. 
 
Havnemuseet åbnede Pinselørdag, hvor vi foruden fest på Røgpladsen også 
fejrede indvielsen af byens nye vartegn ved indkørslen til byen. Nemlig den 
18 meter høje signalmast som vandt 1.ste præmien i kulturarrangementet 
”Gentænk Landsbyen” i forbindelse med Aarhus 2017 – Europæisk 
Kulturhovedstad, som blev koordineret af Visionsrådet. 
Her skal der lyde en stor tak til den frivillige arbejdskraft samt tak til de mange 
sponsorer, som har gjort projektet muligt. Jeg vil ikke nævne navne, men kan 
oplyse, at alle sponsorernes navne er indgraveret i den messingplade, der er 
opsat på Signalmasten. En mast der skal signalere byens maritime 
tilhørsforhold. 



Igen i år har Røgelauget afholdt 4-5 arrangementer til fordel for 
Havnemuseet. Nogle hyggelige arrangementer der gang på gang tiltrækker 
byens borgere og turister, der på denne uhøjtidelige måde mødes med 
hinanden og synger med på de hyggelige sømandsviser, som det lokale 
”Havnesjak” så dygtigt fremtryller med kapelmester Hans Jørgen ved roret,—
og overskuddet går som altid ubeskåret til Havnemuseet. 
 
Ligeledes som en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017, havde vi 
ikke mindre end 2 gange besøg af 3 noget særprægede skibstyper. Her har 
jeg nok gået for lidt i skole til helt at forstå sammenhængen, men sjove var de 
da, og de trak mange mennesker til Havnen. Naturligvis bakkede 
Havnemuseet op om arrangementet. 
Igen i 2017 forsøgte vi med en fælles udflugt (studietur), men igen var der for 
lille tilslutning, så vi var nødt til at aflyse. 
 
Også som nævnt på sidste Generalforsamling var vi et par gange i Aalborg 
for at besøg i det Maritime museum Springeren. Et dejligt sted, som driver et 
maritimt museum, som vi læner os meget op ad. Her så vores kasserer John 
Jensen nogle muligheder i både et virtuelt oplysende spil for børn samt et 
styrehus med en skibssimulator i. Vi tog ideerne med til Juelsminde, og her 
gik Tom Laursen i gang med at søge fonde til de 2 projekter. Og et eller 
andet har han lært fra sit kommunale arbejde, for det varede ikke længe 
inden han havde samlet ca. ½ mill. kr. ind til en skibssimulator. Vi har 
modtaget donationer fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Den A. P. 
Møllerske Støttefond, Velux Fonden og Foreningen Insero.   
 
Så måtte vi i gang med at opbygge et helt nyt styrehus der passede med den 
indkøbte Skibssimulator. Der er blevet tegnet, diskuteret, tømreret ,malet, 
lavet udluftning og trukket kabler på både kryds og tværs, og den 12. marts 
ankom der 2 mænd fra Force Technologies og installerede Skibssimulatoren. 
Nu skal vi bare have lært at programmere den og sejle med den, men det 
kommer nok. Selv om alle yder en stor indsats i det daglige arbejde, vil jeg 
med fare for at glemme nogen, alligevel nævne et par stykker, som har ydet 
en kæmpeindsats under opbygningen. Poul Søm, Jan Tømrer, Poul Båd, Ole 
Elektriker, Tage Fisker, Bent Falckmand og Peter Murer. 
 
I hele denne proces er der en mand der har stået i spidsen og vist vejen. Det 
er John Jensen, der med sin viden, først som fisker og sidenhen som ansat 
hos Kelvin Hughes, trak det store læs. Trods sin sygdom, der viste sig værre 
end vi andre forestillede os, knoklede han på og fik forklaret Force 
Technologies, hvad det var vi havde brug for. Han magtede desværre ikke at 
være med til vores første møde med Force, men meget symptomatisk havde 
han sørget for at hans gamle makker i firmaet Kelvin Hughes, Flemming 
Haase, mødte frem og hjalp os. John nåede desværre ikke selv at opleve 
Simulatoren da vi mistede ham i sommeren 2017. 
Jeg vil gerne hvis i alle vil rejse jer i 1 minuts stilhed for at ære Johns minde. 
 



 
Som jeg tidligere nævnte har vi haft mange besøgende på Havnemuseet, og 
med dette tiltag tror jeg vi vil tiltrække endnu flere.  
Tage havde i sidste sæson fået arrangeret et besøg af det gamle 
stenfiskerfartøj som tidligere hed Ester Lohse og var hjemmehørende i 
Juelsminde. Det er nu på tyske hænder, og blevet ombygget til et flot 
sejlbåret skib med navnet Albatros. Vi har også som tidligere deltaget i 
afviklingen af Sankt Hans arrangementet på Storstranden, taget imod 
Julemanden med harmonikamusik og gløgg, og ikke mindst forsøgt at 
orientere og fastholde vores store medlemsskare, som er så vigtig for 
museets overlevelse. 
 
I slutningen af Johns sygdomsperiode tog hans kone Rie, mere og mere over 
på økonomistyringen og sidst på året, har hun med god hjælp fra Tina 
Therkelsen fra EY forberedt at Havnemuseet blev momsregistreret. Dette 
tiltag både for at lette afviklingerne af vore arrangementer, men også for at få 
momsen hjem på købet af skibssimulatoren. Et kæmpe arbejde, som jeg 
gerne vil sige Rie Tak for. Rie har indvilget i at fortsætte i Havnemuseets 
bestyrelse, som udpeget af Turistforeningen. 
 
Som sædvanlig har vi hele året mødt en stor opbakning til vores arbejde. Vi 
har fået sponseret nye trøjer fra Sjørs, EC sikring har udbygget vores 
alarmanlæg u/b, Jørn Henriksen har lavet en flot mahognidør til Styrehuset 
og her sidst på året har vi fået foræret en nyrestaureret Knudejolle af Finn 
Jensen. Vi har et godt samarbejde med byens forretningsliv. Hotellet sender 
Langfredag 120 gæster ned til Havnemuseet, og når de er ude af døren, 
tømmer vi den nye afdeling, så vi kan få lagt et nyt gulv på, der matcher det 
øvrige museum, og derved binder det hele lidt mere sammen. 
 
Jeg vil også nævne, at vi har indledt et samarbejde med Kenneth Glud 
Kristensen om at markedsføre Museet på nettet. Det forventer vi os en del af. 
Til sidst vil jeg gerne takke Havnemuseets mange sponsorer, frivillige 
medhjælpere, guider og ikke mindst den øvrige bestyrelse for et godt 
samarbejde. 
 
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til den meget fyldige beretning. 
Da det ikke var tilfældet blev beretningen godkendt.  
            
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt 

forslag til budget og kontingent  
 Rie Holmbjerg Jensen gennemgik som forretningsfører det reviderede 

årsregnskab. Der havde været indtægter på 337.558,16 kr. og udgifter på 
313.428,70 kr. Årets resultat på 24.129,46 kr. var præget af en række 
større engangsposter blandt andet udgifter til signalmasten og donationer 
og sponsorater. Alt I alt et meget tilfredsstillende årsresultat.  

 Der blev fremlagt et budget, der udviser et mindre underskud på 16.300 kr. 
  



 Der er budgetteret med uændret kontingent på: 200 kr. for enkelt 
medlemskab, 300 kr. for par og 500 kr. for et erhvervsmedlemskab. 

 Der er budgetteret med uændret medlemstal. 
 Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskab og budget. 
 Kurt Johansen spurgte om der ikke var budgetteret med forøgede 

indtægter i forbindelse med skibssimulatoren, og om der ikke skulle være 
en begrænsning i tiden, man kunne benytte den. 

 Carsten svarede, at man ikke havde taget stilling til betaling for benyttelse 
af skibssimulatoren. Nu skulle vi først være fortrolig med systemet, men 
der ville blive tale om en ekstra betaling for at prøve skibssimulatoren. Der 
skulle også være en tidsmæssig begrænsning, men vi har ikke fundet den 
endelige løsning endnu. 

 Dirigenten spurgte om der var yderligere bemærkninger til regnskab og 
budget. Da det ikke var tilfældet blev regnskab og budget godkendt.  

                                       
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. 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag til valg af bestyrelsesmedlem. 
Det var ikke tilfældet. Hermed er Ole Svendsen valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem. 
 

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

 Peter Jensen blev genvalgt som 1. suppleant. Bestyrelsen foreslog Jørgen 
Hansen som 2. suppleant. Jørgen var ikke selv tilstede, men havde 
indvilget i at lade sig opstille. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. 
Det var ikke tilfældet. Hermed er Jørgen Hansen valgt som 2. suppleant. 

 
6. Valg af revisor: Freddy Frederiksen er villig til genvalg. Freddy 

Frederiksen blev genvalgt. 
   
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. 

 Dirigenten oplyste, at der efter udsendelsen af dagsordenen til 
generalforsamlingen havde vist sig nogle problemer ved denne formulering 
af § 9. Juelsminde Lokalarkiv har kun mulighed for at have arkivalier i form 
af dokumenter og billeder. Da Havnemuseet jo har mange andre arkivalier 
har man drøftet muligheden for i stedet at indsætte Juelsminde Havn & 
Marina i § 9. Det har været drøftet med Havnebestyrelsen, som er 
indforstået med denne formulering. Den nye formulering af § 9 kommer så 
til at lyde: 

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

 Den ændrede formulering blev godkendt. 

8. Eventuelt. 
Dirigenten spurgte om der var emner man ønskede drøftet, så var det her 
man kunne komme til orde. Der blev spurgt til undervisning/introduktion af 
kustoderne inden sæsonen begyndte. Specielt brugen af skibssimulatoren. 
Der blev svaret, at der ville blive givet den nødvendig 
undervisning/introduktion, men vi regner ikke med, at der skal være 2 
kustoder pr. vagt.    
Da der ikke var mere under evt. ville dirigenten betragte 
generalforsamlingen for afsluttet. Han takkede for god ro og orden og 
ønskede bestyrelsen held og lykke med den nye sæson. 
 
Formanden takkede dirigenten for dygtig ledelse af generalforsamlingen. 

  
Efter en kort pause afsluttedes aftenen 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. Aftenens foredrag tog udgangspunkt i livet 
på havnen og i byen i perioden 1884- 1906. 
 
Formanden takkede Jens Kjær Jørgensen for hans meget interessante 
skildring af de første år i Juelsminde efter havnen og banens anlæggelse.  
 
	


