
 
 
Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. Vi er utrolig glade for den store opbakning Havnemuseet fortsat kan 
notere sig. Vi har aldrig haft så mange medlemmer som her i 2019. Vi har her 
ved årets udgang 350 medlemmer. Mange af vores medlemmer er aktive 
enten som kustoder eller medhjælpere ved vores støttearrangementer. Det 
skal I have tusind tak for. Uden den hjælp kunne vi ikke holde museet åbent 
så mange timer, som det har været tilfældet i år. 
 
Støttearrangementerne har igen været et tilløbsstykke. Det har næsten 
udviklet sig til en ”folkefest”. Det kan vi ikke mindst takke kapelmesteren Hans 
Jørgen og hans forskellige musikere for. Det var derfor også glædeligt, at vi 
kunne få flyttet og gennemgribende renoveret ”Trinbrættet”, så der nu er gode 
forhold for musikerne, og museet har fået et godt depotrum. Vi synes selv at 
”Trinbrættet” passer fint ind i miljøet. 
 
Selv om museet nu er lukket, så arbejder bestyrelsen fortrøstningsfuld videre 
med planlægning af næste sæson. Blandt andet arbejdes der på en model af 
havnen anno 1947, som vil blive suppleret med en digitalt historisk udvikling 
af havnen. 
 
Et andet spændende projekt er en mulig eftersøgning af ankeret fra Fregatten 
Jylland. Ankeret forsvandt da isen i 1923 trak fregatten til havs. Vi kan ikke 
sige så meget mere om dette projekt på nuværende tidspunkt. Skulle nogle af 
vores medlemmer eller andre ligge inde med billeder eller materialer, der kan 
hjælpe med at få opkvalificeret eftersøgningen, så kan man kontakte Tage 
Rasmussen på 20239401.  
 
Vi vil allerede nu indvarsle til generalforsamling tirsdag den 18. februar 
2020. Det er i Juniorhuset kl. 19.00. Dagsorden i h. t. vedtægterne. 
 
Hvis man skulle have effekter, man kunne tænke sig at få vurderet, så har 
Havnemuseet indgået aftale med Lauritz.com, som kommer på 
Havnemuseet fredag den 7. februar i tidsrummet 12.00 – 15.00.  
Vurderingen vil foregå efter ”først til mølle – princippet”. Så kom frisk og se 
om der gemmer sig en formue i jeres effekter. 
 
Havnemuseets åbningstider og støttearrangementer i 2020 kan man se på 
vores hjemmeside havnemuseum.dk 
Endnu engang tak for en forrygende sæson 2019 og glædelig jul og godt 
nytår. 
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