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Så er vi klar til vores næste støttearrangement på røgepladsen. 
 

Lørdag den 28. Juli fra kl. 13 til kl.17 
 

Vi bliver nødt til at tage et vist forbehold med hensyn til de røgede makreller 
og grillpølserne. Der er udstedt et generelt forbud mod brug af åben ild, og 
det omfatter også røgeovn og grill. Vi følger udviklingen og vil holde vores 
medlemmer orienteret på vores hjemmeside og på facebook. 
 
Vi har indtil dato haft sommer næsten alle dage siden maj måned. Det er der 
rigtig mange der nyder, men der er også mange, der savner den livgivende 
regn. Trods det varme vejr, har vi haft et rimeligt besøgstal indtil dato. 
 
Rigtig mange har kigget ind og prøvet at være skipper for en stund. 
Skibssimulatoren har givet lidt udfordringer for bestyrelsen. Det er et meget 
avanceret program, der kræver lidt mere end ”den lille kædestrammer 
eksamen”. Men vi føler selv, at vi nu har fået styr på tingene. Vi har fået et 
par ”superbrugere”, der kan supportere bestyrelsen og kustoderne. 
 
Desværre er der røget et par rygter til torvs, som vi gerne vil mane til jorden. 
Det har forlydt, at det koster 12.500 kr., hver gang vi skal have hjælp fra 
vores leverandør. Det har naturligvis intet på sig. Vi har sikret os i aftalen med 
Force Technologies, at vi har fri support i 2 år efter aflevering af systemet. Så 
ro på, kassebeholdningen er intakt.  
 
Men naturligvis har der været udfordringer for bestyrelsen og vores kustoder. 
Men al begyndelse er svær. Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt 
for vores kustoder ved blandt andet at udarbejde nogle vejledninger. 
 
Vi er dog fortsat meget lydhøre overfor gode ideer til forbedring af tingene. 
Det primære for Havnemuseet er dog fortsat at sikre historier om havnen og 
personer med tilknytning til havnen. Så har du en god historie eller nogle 
effekter vi måske kan bruge på museet, så giv endelig lyd fra dig. 
 



Havnemuseet nyder stor lokal opbakning, og det er vi taknemmelige for. Vi 
har p.t. registreret ca.230 medlemmer. Det synes vi selv er ret flot. Kender du 
nogle, der ønsker at støtte Havnemuseet ved at tegne medlemskab, så kan 
det ske på vores hjemmeside her: https://havnemuseum.dk/bliv-medlem/ 
 
Det er stadig kontingenterne og overskuddet fra støttearrangementerne, der 
er det økonomiske grundlag for museet. 
 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
 


