
 
 

Referat fra generalforsamlingen i Juelsminde Havnemuseum 
tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 i Juniorhuset, Havnen 6 

 
Referat: 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik herefter til 1. punkt på dagsordenen 
 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Eltang. Steffen blev valgt uden 
    modkandidat. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for afgivelse af beretningen 
    for perioden 18. 2. 2020 – 31.12. 2021 (Corona lockdown) 
 
2. Bestyrelsens beretning. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. 
    Da det ikke var tilfældet, konkluderede dirigenten, at beretningen havde været 

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

og kontingent. Dirigenten gav ordet til kassereren Inger Baungaard, som gennemgik 
 regnskab og budget. På grund af corona restriktionerne havde både 2020 og 2021  
    været atypiske. Det var specielt støttearrangementerne på røgepladsen, vi manglede 

indtægter fra. Vi har haft mange projekter sat i søen, men på trods af store udgifter 
    til projekterne kom vi trods alt ud med et godt resultat. Vi har haft god opbakning fra 
    sponsorerne, som nævnt beretningen. Alt i alt må økonomien betegnes som robust. 
    Status viser et indestående i Vestjysk Bank på ca. 380.000 kr. Når vi tager i betragtning, 
    at der er investeret mange penge i de forskellige projekter mv. så må det siges, at være 
    et meget tilfredsstillende resultat. 
    Der blev herefter fremlagt et budget, der udviste et beskedent underskud, så vi kan 

fastholde kontingentet uændret på 200 kr. for enkeltmedlemskab og 300 kr. for 
parmedlemskab. 

    Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til regnskab og budget. 
    Da det ikke var tilfældet takkede dirigenten kassereren for fin fremlæggelse af regnskab 

og budget. 
    Herefter gik man over til valghandlingen. 
  
4. Valg af bestyrelse:  

På valg er Tom Laursen, Ole Svendsen, Preben Frandsen. Medlemmerne er villige til 
genvalg. Ole Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår, at nuværende 1. suppleant Flemming La Cour vælges som 
nyt bestyrelsesmedlem. 
De nævnte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og Flemming La Cour blev valgt som 
nyt bestyrelsesmedlem. 
Formanden takkede Ole Pedersen for det store arbejde han havde lagt i Havnemuseet 



 og specielt kontakten til kustoderne og din store lokalhistoriske viden, vil vi savne. 
 Vi ønsker dig held og lykke med arbejdet i lokalarkivet, hvor du formentlig vil lægge 
 meget af din tid og engagement. 
 
3 medlemmer er udpeget af Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Lokalarkiv og 
Juelsminde Turistforeningen. Det er henholdsvis Carsten Clausen, Olaf Bach og Inger 
Baungaard. Disse tre medlemmer blev på generalforsamlingen i 2020 udpeget for en 2-
årig periode. De nævnte foreninger har endnu engang udpeget de nævnte medlemmer 
for en ny 2-årig periode. 
 

5. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.  
   1. suppleant er Flemming La Cour og 2. suppleant er Jens Kjær Jørgensen.  
 Hvis Flemming La Cour vælges til bestyrelsen, skal der vælges ny suppleant. 
    Bestyrelsen foreslår, at Stig Sørensen vælges som 1. suppleant og Jens Kjær 

Jørgensen fortsætter som 2. suppleant. 
    Valg af suppleanter blev godkendt som indstillet. 
 
6. Valg af revisor:  
    Freddy Frederiksen er villig til genvalg. Freddy blev genvalgt 
 
7. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
  
8. Eventuelt. 
 
Formanden afrundede generalforsamlingen og takkede dirigenten for en sikker ledelse af  
Generalforsamlingen. Herefter var der en lille pause inden Finn Jensen og Henning 
Ankjær holdt deres foredrag om Fregatten Jylland og ankersøgningen. 
 
Et meget interessant foredrag, der vidnede om et stort og spændene forarbejde. Desværre 
Resulterede det ikke i at vi fandt ankeret. Men det var ikke på grund af manglende 
forberedelse. Projekt ”Ankersøgning” havde sat Juelsminde Havnemuseum på landkortet. 
Fra Havnemuseet havde Tage Rasmussen trukket det store læs. 
 
Formanden takkede Finn og Henning for foredraget og hele deres engagerede arbejde 
med at finde ankeret. Hele projektet har kostet ca. 150.000 kr. Heldigvis har vi fået 
sponseret langt de fleste penge. Tusind tak for det. 
 
Ref. Tom Laursen/dirigent Steffen Eltang 


