
 
 

 
Nyhedsbrev maj 2020 

 
Havnemuseet skulle have åbnet sæson 2020 kristihimmelfartsdag torsdag den 21. maj, men 
på grund af corona-krisen er vi også ramt af nedlukning. Vi påregner at kunne åbne museet 
lørdag den 13. juni, naturligvis under skyldig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer. 
Men vores traditionsrige støttearrangementer på røgepladsen, må vi nok undvære i 2020. 
Skulle forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes retningslinjer blive væsentligt 
lempet, vil vi naturligvis forsøge at afholde et støttearrangement. 
 
Vi har lagt et budget, der udviser et underskud i 2020 på 75.393 kr. De forudsætninger 
budgettet bygger på bliver vi nød til at revidere. Vi har indarbejdet et overskud fra 4 
støttearrangementer og et uændret medlemstal.  
Hvad angår støttearrangementerne, så har overskuddet over årerne ligget på ca. 50-70.000 
kr. og medlemstallet skulle gerne fastholdes på ca. 300. Vi sluttede sæson 2019 med 346 
medlemmer. 
 
I begyndelsen af maj måned havde vi desværre kun registreret indbetalinger fra 220 
medlemmer. Selv om aktivitetsniveauet her i 2020 må påregnes at blive væsentligt reduceret, 
så har vi en lang række faste udgifter, der skal afholdes. 
Heldigvis har vi en robust økonomi, der sikre, at vi ikke går konkurs. Men vi har været 
nødsaget til at stille en række planlagte investeringer i bero, indtil vi er ovre corona-krisen. 
 
Derfor vil vi godt appellere til vores ”gamle” medlemmer, om at tegne medlemskab for 
2020. Tabet af medlemmer kan muligvis skyldes en forglemmelse eller den almindelige 
usikkerhed i disse corona-tider. Det er i sådanne tider, vi skal stå sammen, så vi håber, 
at vi når et medlemstal på ca. 300 
 
Kontingentet for 2020 er uændret 200 kr. for enkelt medlemmer og 300 kr. for 
parmedlemskab. Er der tale om et erhvervsmedlemskab er det 500 kr. 
 
Kontingentet kan indbetales via netbank, Den Jyske Sparekasse kontonr. 8133-
6580795143. Husk at anføre navn og mailadresse. Er det erhvervsmedlemskab så 
firmanavn. Er der tale om et ”parmedlemskab”, skal vi have navnet på begge medlemmer.  
Man kan også bruge MobilePay - nummeret er: 68017 
Husk også her at anføre navn/navne/medlemsnummer/firmanavn 
 
Du kan altid orientere dig om Havnemuseets aktiviteter, åbningstider mv. på vores 
hjemmeside http://www.havnemuseum.dk/ 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

http://www.havnemuseum.dk/

