
Årsberetning for Juelsminde Havnemuseum 2022, afgivet på generalforsamlingen

tirsdag den 14. marts 2023

Tak for ordet og tak fordi i som sædvanlig er mødt så talrigt op.

Generalforsamlingen i år, burde egentlig være den 10, men pga. coronaen sprang vi

2021 over.

Men 2023 er faktisk vores 10 års jubilæum for Havnemuseet. Det kommer jeg tilbage til

senere.

Som omtalt på sidste generalforsamling var vi så heldige at overtage Galleriet ved

årsskiftet 2021-2022, som betød, at vi fik skabt et nyt indgangsparti, og dermed

mulighed for at afholde mindre foredrag og særudstillinger, ligesom der blev mere luft

omkring de udstillede genstande.

På den økonomiske side var vi så heldige at modtage 30.000kr via Borgerbudgettering

fra Hedensted kommune, ligesom vi også fik forhøjet husleje tilskuddet fra 25.000kr til

50.000kr. Så hele udvidelsen og indretningen hviler i sig selv.

Vi startede året med en rengøring, hvorefter vi den 3 maj havde inviteret vores flittige

kustoder til en orientering om at åbne og lukke samt guide vores besøgende i

Havnemuseet.

Vi havde godt og vel 1000 betalende gæster gennem museet. Det er et lille fald, som vi

ikke helt kan forstå.

Vi synes selv museet byder på mange spændende udstillede genstande og historier.

Men selv om vi gerne vil have rigtig mange besøgende, så er den vigtigste mission for

Havnemuseet vel at bevare historien om Juelsminde Havn og dermed byens historie for

eftertiden.

Da nu coronaen havde sluppet sit tag i Danmark afholdt vi ikke mindre end 5

Røgearrangementer, der alle var godt besøgte, og dermed også en god tilskuds kilde til

Museets økonomi. Desuden stod vi også for at arrangere det store Sankt Hans

arrangement på Storstranden, som vel nok trak omkring 2000 mennesker til, og det

skæppede også lidt i kassen. Igen i år skal der lyde en stor tak til kapelmesteren



Hans Jørgen med besætning, for den store musikalske underholdning de yder på

Røgepladsen.

Midt på sommeren havde Museet arrangeret en studietur til Flensborg, hvor vi besøgte

byens maritime museum og bådebyggeri. Der deltog ca 40 personer, og alle havde en

god tur.

Den 30 juli havde vi igen besøg af det gamle Juelsminde skib Ester Lohse, som nu er

hjemmehørende i Bremen og nu hedder Albatros. Det var i anledning af skibets 80-års

fødselsdag. En hyggelig dag, hvor besætningen gæstede Røgepladsen samme dag.

Den 9. november havde Tage arrangeret en spændende filmaften, hvor han viste en

film og fortalte om hans arbejde i Nicaragua.

Havnemuseet nyder stadig stor opbakning. Vi har godt 300 medlemmer der bakker op

om museet, og byens erhvervsliv står altid klar til at give en hånd med, når vi

henvender os. Det skal i alle have en stor tak for.

Vore trofaste kustoder skal også have en stor tak for deres arbejde med fortællinger og

rundvisning på Havnemuseet.

Grundet denne opbakning, som sammen med vore røgearrangementer sikrer en god

økonomi, var vi i 2022 i stand til selv at købe en lille køletrailer, så både øl,vin, vand og

pølser kan holdes forsvarligt kolde. Det letter også vores arbejdsgang, da vi nu blot

kører ud til brugsen og fylder vognen med det vi skal bruge, kører ned til museet og

starter kølemaskinen op. Vi har solgt 2 reklamepladser på vognens sider, og i de week

ends vi ikke selv skal bruge vognen, lejer vi den ud. Så alt i alt er det ikke så ringe endda.

Havnemuseet har som alle andre også mærket de høje energipriser. Det har betydet vi

er meget mere opmærksomme på forbruget, og som en hjælp har vi også installeret en

luft-luft varmepumpe. Her var det Klakring El, der gav os et godt tilbud, og det meste af

montagen stod vi selv for.

Da nu museet er blevet 10 år, er vi andre desværre også blevet lidt ældre, og jeg tror vi

alle har erkendt, at det med hjemmesider og fb opslag hører en anden generation til.

Derfor har vi indledt et samarbejde med Helena Holm som besidder disse evner.



Så derfor vil i også snart se en nyredigeret hjemmeside, der gerne skulle gøre de

besøgende på hjemmesiden interesseret i et fysisk besøg i Havnemuseet.

Som nævnt et par gange, har Havnemuseet 10 års jubilæum i år. Vi har snakket meget

om, hvordan vi skulle markere det, og efter flere forslag, mener vi nu at have fundet

den helt rigtige måde.

I forlængelse af vores ordinære røgearrangement den 8 juli, hvor Havnesjakket som

sædvanlig vil underholde fra KL 1300 til ca 1600, vil de ca KL 1630 blive afløst af ikke

mindre end TØRFISK, som vel helt falder i tråd med ånden på Havnemuseet og

Røgepladsen. Vi har fået lov til at disponere over hele pladsen foran Havnemuseet og

P-pladsen foran Klubhuset, hvor vi opstiller borde, bænke og udskænkningssteder til ca

1000 mennesker. Tørfisk kommer så sejlende ind i den gamle havn med fuld musik og

bliver sat af ved Lillemolen, hvorefter de entrer scenen der bliver opsat foran

Redningsbådene. Her kan de så opleves fra både røgepladsen og P-pladsen.

Det håber vi bliver en kæmpe succes og markerer Havnemuseets jubilæum på bedste

måde.

Her til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2022. Desværre forlader et

par stykker bestyrelsen i år, men det kommer vi nærmere ind på under punkt 4.

-og jeg vil også gerne rette en tak til Tina Terkelsen fra Ey, som uden beregning, yder en

stor indsats med vores regnskab. Tak for det Tina.

Carsten Clausen


