
 
 

 
Generalforsamling i foreningen Juelsminde Havnemuseum 
onsdag den 13. marts 2019 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 Ole Petersen, Ole Svendsen og Tom Laursen. Alle tre er villige 
til genvalg.  
3 medlemmer er udpeget af h.h.v.  Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde 
Lokalarkiv og Turistforeningen. Det er henholdsvis Carsten Clausen, Olaf 
Bach og Rie Holmbjerg Jensen. Disse tre medlemmer blev på 
generalforsamlingen i 2018 udpeget for en 2 årig periode. 
 

5. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. 1. suppleant er 
Peter Jensen og 2. suppleant er Jørgen Hansen. De er begge er villige til 
genvalg. 

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

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være indsendt min. 14 dage før generalforsamlingen via mail til Tom 
Laursen mail@hannetom.com  



Hvis der blandt vores medlemmer skulle være nogen, der ville hjælpe på 
Havnemuseet som kustode, så kunne vi godt bruge lidt flere her i 2019. 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 lupinvej6@mail.dk  
 
Generalforsamlingen afsluttes med et spændende foredrag ved Niels Duve.  
Foredragets titel er - Skoleskibet Københavns forlis. 
 
Nils Duve, årgang 1939, er journalist og fotograf med speciel interesse for 
historiske skibe og vragdykning. Han blev uddannet pilot i 1960 og arbejdede 
bl.a. på Thule Air Base 1965-67 og på Tenerife i 1968. Senere blev han 
journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og arbejdede for flere danske 
dagblade og TV. 
  
I 1971 var Nils Duve medstifter af Holbæk Dykkerklub og i 1978 var han 
skipper på en sejlbåd, der bl.a. krydsede Atlanten på et længere togt til 
Caribien. I dag er han medlem af Dykkehistorisk Selskab og Dansk 
Ubådsforening. Nils Duve har i årenes løb skrevet og fotograferet forskellige 
bøger om vragdykning fra mange forskellige steder i verden og udgivet 
bøgerne på Gyldendal og eget forlag. 
 
 
	


