
 
 
 

Referat fra generalforsamling i foreningen Juelsminde 
Havnemuseum onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 i 

Juniorhuset, Havnen 6 
 

Formanden Carsten Clausen bød velkommen til denne 6. generalforsamling. 
Han glædede sig over det store fremmøde (ca. 80), som endnu engang 
bekræfter den store lokale opbakning Havnemuseet nyder. Han gik herefter 
over til dagsordenen. Det første er valg af dirigent, og her blev Steffen Eltang 
bragt i forslag. Steffen blev valgt med akklamation og uden modkandidat. 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

Steffen Eltang blev valgt. Dirigenten kunne konstantere, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik herefter over til pkt. 2 på 
dagsordenen. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Carsten Clausen aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Beretningen kan i sin fulde ordlyd læses på hjemmesiden – se 
efterfølgende. 
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller kommentarer til den 
meget fyldige beretning. Det var ikke tilfældet og dermed var beretningen 
godkendt. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt 

forslag til budget og kontingent. 
Da kassereren desværre var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, 
blev det formanden, der gennemgik det reviderede årsregnskabet. 
Årsregnskabet udviste et lille driftsoverskud på 6.758,45 kr. De 
væsentligste afvigelser I forhold til 2017 skyldtes for størstepartens 
vedkommende, de omkostninger, der havde været I forbindelse med 
skibssimulatoren. Der måtte konstateres en mindre nedgang I 
medlemstal og besøgende. Det sidste kunne nok tilskrives den lange og 
varme sommer. Det var ikke 



museumsvejr. Medlemstallet skulle vi gerne have rettet op på I 2019, hvor 
vi vil gennemføre en lille hvervningskampagne. Med disse bemærkninger 
spurgte dirigenten om regnskabet kunne godkendes. Da der ikke var 
bemærkninger blev regnskabet godkendt. 
Budgettet for 2019 er justeret lidt, men afviger ikke meget fra 2018. Der er 
budgetteret med et underskud på 24.300 kr., som bestyrelsen finder er 
forsvarligt set I lyset af foreningens robuste økonomi. Kontingentet for 
2019 er uændret 200 kr. for enkelt medlemmer og 300 kr. for par. 

 
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. 
Dirigenten gennemgik kort valgproceduren og spurgte herefter om der var 
andre emner til bestyrelsen. Det var der ikke, så Ole Petersen, Ole 
Svendsen og Tom Laursen var hermed valgt for en ny 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. 
Dirigenten kunne også her konstatere, at der ikke var andre emner som 
suppleanter. Peter Jensen og Jørgen Hansen var hermed valgt for en ny 
periode 

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

Freddy Frederiksen blev genvalgt. 
 
7. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forsalg 
 
8. Eventuelt. 

Der fremkom forskellige forslag til hvervning af medlemmer, blandt andet 
blev der peget på støttearrangementerne på røgepladsen som en oplagt 
mulighed for at hverve nye medlemmer. I øvrigt blev deltagerne i 
generalforsamlingen opfordret til at sprede budskabet. 

 
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 



Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke dirigenten for 
veludført hverv. 

 
Efter en kort pause introducerede formanden aftens foredragsholder Nils 
Duve, der skulle foredrage om 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. 

 
Formanden takkede Nils Duve for et meget spændende og interessant 
foredrag og afsluttede med endnu engang at takke for det store fremmøde. 



 
 
 
Beretning afgivet ved Generalforsamlingen i Juelsminde Havnemuseum 
onsdag den 13. marts 2019. 
 
Juelsminde Havnemuseum slog første gang dørene op den 20 juli 2013, og 
derfor er beretningen den 6. i rækken for Havnemuseet. 
Som noget nyt, i stedet for den årlige kustodefest, havde vi i starten af 2018 
valgt at afholde en nytårskur på Havnemuseet, hvor vi takkede vore kustoder 
for det forgangne år med en lille  gavekasse, kransekage og lidt boblevand. 
 
Som omtalt i sidste års beretning startede året med travlhed for 
håndværkerne i huset med at opbygge styrehuset til den nye skibssimulator, 
som Havnemuseet havde investeret i.  
Det var en investering, som vi forventede os meget af, men må nok erkende, 
at den har givet os nogle hovedbrud. Der har været nogle fejl i opsætningen 
af simulatoren, men de største problemer har nok ligget i at betjene den.  
 
Vi havde forventet os noget, men virkeligheden viste noget andet. Med så 
mange brugere er det ikke hensigtsmæssigt, at den enkelte programmerer 
simulatoren med f.eks. nye områder at sejle i og nye skibe at sejle med. 
Der er lavet nogle forskellige programmer, som der kan skiftes med, men den 
enkelte kustode skal kun starte og stoppe programmet. 
Nye programmer med andre områder og skibe laves foreløbigt af 
undertegnede og Flemming La Cour, der har lidt næse for disse ting. Force 
har i løbet af vinteren arbejdet på at forbedre simulatoren, således vi ikke 
løber ind i startproblemer igen.  
I den forbindelse er det vigtigt at fortælle, at disse ændringer og forbedringer 
der har været udført fra Force, er udført uden beregning. 
 
Vi havde selvfølgelig forventet at gæsterne ville stå i kø til denne investering, 
men sådan gik det desværre ikke. 
Vi havde ellers annonceret  bredt ud om vores nye simulator, men ved årets 
udgang må vi desværre  konstatere en nedgang i gæsteantallet. Lidt 
ærgerligt, for vi havde også indledt et samarbejde med Kenneth Glud 
Kristensen, der forsøgte at sælge os på facebook og ved henvendelse til 
forskellige busselskaber. 
Den eneste årsag som jeg kan se, var denne fantastiske varme sommer som 
vi havde. Ikke just museumsvejr. 
 
 



 
Men denne varme sommer betød så optimale betingelser for vores 
støttearrangementer på røgepladsen. Her blev der virkeligt festet igennem og 
det har betydet et stort tilskud til museets drift. En stor tak til alle 
medhjælperne og vores lokale band: ”Havnesjakket” under ledelse af Hans 
Jørgen. 
 
Af andre arrangementer kan nævnes vores deltagelse i den årlige Sankt 
Hans fejring på Storstranden, hvor Havnemuseet tjener en lille skilling ved 
salg af drikkevarer til gæsterne. I år havde vi været så heldige at låne en 
salgsvogn fra Handelsstandsforeningen. Det var dejligt. 
 
Traditionen tro havde Tage lavet en sommerudflugt. Denne gang gik den til 
Lillebælts Træskibsmuseum. En dejlig tur, men desværre med kun 24 
deltagere. Bestyrelsen har derfor besluttet at stoppe med disse ture. 
På grund af købet af simulatoren og det efterhånden større omfang som vore 
støttearrangementer har taget, besluttede vi i 2017 at lade Havnemuseet 
momsregistre. Det har givet vores kasserer Rie nogle udfordringer, som hun 
på bedste vis har løst sammen med Tina Therkelsen fra EY. 
Stor tak til Rie for et godt arbejde. 
 
I foråret fik Havnemuseet skænket en flot såkaldt Knudejolle af Finn Jensen. 
Jollen havde tidligere stået på Svendborg Havnemuseum, men da jollen var 
bygget på Bjørnsknude, synes han den skulle tilfalde Havnemuseet. 
Dette samarbejde med Finn Jensen og hans svoger Henning Petersen, som 
begge har haft familie i Juelsminde, har nu udviklet sig til flere donationer. 
Bl.a. har de netop opbygget en flot filebænk med forskelligt smedeværktøj 
samt et kunstfærdigt søkort i rustfrit stål, der viser fregatten Jyllands kurs, da 
ankerkæden sprang i isvinteren 1922. 
Desuden har de også skænket 2 pistoler der begge har tilhørt fregatten 
Jylland. Tak for det. 
 
Sidst på året er der blevet lavet et par små videoer med Erik Lorenzen og 
Preben Frandsen, som vi viser på Havnemuseet. En ide som vi vil udbygge 
med relevante personer. Og når jeg siger relevante personer, behøver det 
ikke betyde deres fremskredne alder, men mere personer, der kan huske og 
fortælle om forgangne tider. 
Og det er vel egentlig det, det hele drejer sig om med Havnemuseet. Bevare 
fortiden for fremtiden. 

Vel nok ansporet af udflugten til Lillebælts Skibsbyggeri, blev der nedsat en 
lille skibsbyggergruppe, der skulle undersøge mulighederne for at lave et lille 
skibsbyggeri i tilknytning til Havnemuseet. Der blev lavet tegninger og ansøgt 
om byggetilladelse hos Juelsminde Havn & Marina. Ikke på grund af uvilje, 
men mere på grund af pladsmuligheder, mente havnen ikke det var muligt. 
Her sidst på året har Havnemuseet fået skænket 2 historiske opslagsværker 
af Knud Søndergaard. I alt er der kun lavet 27 eksemplarer, så en meget flot 
gestus, som vore gæster nu kan nyde godt af. Et kæmpearbejde som Knud  



 
Søndergaard har navngivet: ”Juels Minde - fra Gæstgiveri til By”. Tænkt som 
et fundament for historien om Juelsminde Bys første tid, i perioden fra 1834 til 
1916. 
 
Steen Zoffmann har også lavet en flot skibsmodel af Trille. Og her sidst har vi 
fået skænket 3 flotte skibsmodeller som Jens Nielsen har bygget. Den ene 
model er af Fregatten Jylland. Da vi i forvejen har 2 andre modeller af 
fregatten Jylland, foreslog han, at vi kunne sælge den på auktion, og lade 
pengene gå til Havnemuseet. En rigtig flot gestus, tak til Steen og Jens. 
 
Først i det nye år fik Havnemuseet en flot anerkendelse fra Borgerforeningen, 
da vi blev valgt til Årets Borger 2018. Det var et flot skulderklap for den 
indsats, som Havnemuseet har ydet i sin levetid. Tak til Borgerforeningen. 
 
Foruden vore populære støttearrangementer på Røgepladsen, vil Castor 4 
mandage i Juli måned anløbe Juelsminde havn. Et arrangement som sidste 
års foredragsholder Jens Kjær står i spidsen for. Han vil guide Castors 
gæster rundt i byen, og vil naturligvis også aflægge Havnemuseet et besøg. 
 
Til sidst vil jeg som sædvanlig opfordre til at støtte op om museet som 
kustode. Jo flere kustoder jo længere åbningstider kan vi have. Da vores 
medlemstal også er dalet til ca. 230 i år, vil vi i foråret husstandsomdele en 
pjece med opfordring til at melde sig ind i Havnemuseet og dermed støtte en 
god sag. Dette budskab håber jeg også, I vil være med til at dele. 
 
Med disse ord vil jeg gerne sige tak til alle dem, der på den ene eller den 
anden måde har givet en hånd til arbejdet med Havnemuseet, og sluttelig tak 
til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018. 
 
 

  


