
 
 

Referat fra generalforsamlingen i Juelsminde Havnemuseum 
tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i Juniorhuset, Havnen 6 

 
Dagsorden: 
 
I formandens fravær bød Tom Laursen velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt, 
at medlemmerne bakker op om foreningen ved igen i år at møde talstærkt op. Aftenens 
program blev kort præsenteret og herefter gik man over til dagsordenen. 

 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Steffen Eltang. Steffen blev valgt uden modkandidat. Efter at have 
konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, gik man videre til punkt 2 på 
dagsordenen. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Tom Laursen aflagde bestyrelsens beretning på vegne af formanden, der opholdt sig i 
Florida. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Da der ikke 
var spørgsmål eller kommentarer blev beretningen godkendt.  

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt forslag til budget 

og kontingent. 
 Ole Pedersen gennemgik årsregnskabet, der udviste et driftsoverskud på 30.117 kr. I 

forhold til 2018 var overskuddet forøget med 23.959 kr. 
 Det giver passiver på i alt 362.395 kr. 
 Budgettet for 2020 udviser et underskud på 75.393 kr. Kontingenterne er uændret på 

200 kr. for enkelt medlemskab, 300 kr. for parmedlemskab og 500 kr. for erhverv. 
 Da der ikke var bemærkninger til hverken årsregnskab eller budget, blev det godkendt. 
 
4. Valg af bestyrelse:  

På valg er Poul Frank Petersen, Ole Pedersen og Tage Rasmussen. Poul Frank 
Petersen ønsker ikke genvalg. Ole Pedersen og Tage Rasmussen er villige til genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Peter Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Peter Jensen blev valgt uden modkandidat. 
 
3 medlemmer er udpeget af 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. Rie Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Derfor har Turistforeningen 
udpeget nyt medlem, som er Inger Baungaard. Carsten Clausen og Olaf Bach er blevet 
udpeget 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. Jørgen Hansen ønsker 

ikke genvalg. Hvis Peter Jensen vælges som nyt bestyrelsesmedlem, skal der vælges 
ny 1. og 2. suppleant.  

 Bestyrelsen foreslår Flemming La Cour som ny 1. suppleant og Jens Kjær som 2. 
suppleant.  

 Begge blev valgt uden modkandidat 
 
6. Valg af revisor:  
    Freddy Frederiksen er villig til genvalg 
    Genvalgt  
 
7. Behandling af indkomne forslag 
    Der var ikke indkommet forslag 
  
8. Eventuelt. 

Tage Rasmussen fortalte om projektet med eftersøgning af det savnede anker fra     
Fregatten Jylland, som man havde arbejdet med gennem længere tid. Det havde været 
vanskeligt at få fastlagt positionen for Fregatten Jylland. Man har søgt oplysninger i 
gamle annaler og fotos og malerier. Nu har man så fået fastlagt et primært og et 
sekundært eftersøgningsområde. Arbejdet gennemføres i samarbejde med JD 
Contractors i Holstebro. I det forberedende arbejde har Finn Jensen og Henning Ankjær 
Petersen ydet en stor indsats. Det udstyr, der skal anvendes ved eftersøgningen, er 
noget af det mest avancerede på markedet. Det vil kunne spore metalgenstande ned til 
10 meter under havbunden. Palsgaard har fra starten været meget positiv, og har givet 
tilsagn om at betale den første fase af eftersøgningen med 35.000 kr. Arbejdet 
påregnes at gå i gang i foråret, når vejrforholdene tillader det.  

 
Hvis der blandt vores medlemmer skulle være nogen, der ville hjælpe på Havnemuseet 
som kustode, så kunne vi godt bruge lidt flere her i 2020. 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  
 
Hermed var selve generalforsamlingen afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden 
og ønskede den nye bestyrelse held og lykke med de mange nye tiltag i 2020. Bestyrelsen 
består nu af følgende medlemmer: 
Carsten Clausen, Olaf Bach, Inger Baungaard, Preben Frandsen, Ole Pedersen, Peter 
Jensen, Tom Laursen og Ole Svendsen samt suppleanterne Fleming la Cour og Jens 
Kjær. 
 
Efter generalforsamlingen holdt journalist Lars Juul, tidligere lokalredaktør i Juelsminde et 
spændende foredrag ”ekspert i eget liv”. Det var lidt anderledes end annonceret, men 
interessant og blændende fortalt. 
 
Tom Laursen rundede aftenen af med at takke dirigenten Steffen Eltang og Lars Juul for 
deres bidrag til generalforsamlingen. Der lød også en tak til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en helhjertet indsats gennem flere år, og 
velkommen til de nyvalgte medlemmer og suppleanter. Tak til de fremmødte medlemmer. 
 
Ref. Tom Laursen / dirigent Steffen Eltang 
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