
 
 

Referat fra generalforsamlingen i Juelsminde Havnemuseum 
tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 i Juniorhuset, Havnen 6 

 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsordenen. Første 
punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Eltang. 
Steffen Eltang blev valgt uden modkandidat 

 
1. Valg af dirigent. 
    Steffen takkede for valget og gav straks ordet til formanden. 
 
2. Bestyrelsens beretning for perioden 01.01 2022 – 31.12. 2022 
    Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden 

bemærkninger. Beretningen er i sin helhed vedhæftet referatet, og såvel referat som 
beretning vil senere blive lagt op på hjemmesiden. 

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

og kontingent. 
    Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab, der udviste et overskud på driften på 

44.642 kr. og en balance på 414.236 kr.  
    Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Dernæst fremlagde kassereren 

bestyrelsens budget for 2023 med et overskud på driften på 21.500 kr.  
    Budgettet er baseret på uændret kontingent: 200 kr. for enkelt medlemskab,300 kr. for 
    par og 500 kr. for erhverv.  
    I løbet af nogle dage vil der blive udsendt opkrævning af kontingent for 2023 
  
4. Valg af bestyrelse:  

På valg er Tage Rasmussen og Peter Jensen. Peter Jensen er villig til genvalg.  
Tage Rasmussen ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår, at nuværende 1. suppleant Stig Sørensen vælges som 
nyt bestyrelsesmedlem. De nuværende suppleanter er Stig Sørensen og Jens Kjær 
Jørgensen. Jens Kjær Jørgensen ønsker ikke genvalg, men vil fortsætte som konsulent. 
Hvis Stig Sørensen vælges til bestyrelsen, skal der vælges 2 nye suppleanter. 
Suppleanterne vælges hvert år. 
 
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 2022 udpeget til 
bestyrelsen. Olaf Bach har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Juelsminde Lokalarkiv 
har udpeget Erik Thorborg som nyt medlem. 
Stig Sørensen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidat 
 



 
 
 
5. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. 
    Bestyrelsen foreslår Svend Madsen som 1. suppleant og Kim Jørgensen som 2. 

suppleant. 
    Svend Madsen og Kim Jørgensen blev valgt uden modkandidater 
 
6. Valg af revisor:  
    Freddy Frederiksen er villig til genvalg. 
    Freddy Frederiksen blev genvalgt 
 
   Formanden fik herefter ordet og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer hhv. 
   Tage Rasmussen og Olaf Bach, som begge havde været med fra Havnemuseets start. 
   Formanden overrakte en lille erkendtlighed og takkede for det store arbejde de begge 
   havde lagt i Havnemuseet gennem alle årerne. Formanden bød samtidig de nyvalgte 
   velkommen til arbejdet i Havnemuseet. 
 
7. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
  
8. Eventuelt. Der var intet under dette punkt 
 
Dirigenten opsummerede efter valget følgende: 
Bestyrelsen: Carsten Clausen, Preben Frandsen, Inger Baungaard, Tom Laursen,  
Stig Sørensen, Ole Svendsen, Peter Jensen, Flemming La Cour og Erik Thorborg. 
Suppleanter: Svend Madsen og Kim Jørgensen 
 
Steffen Eltang nedlagde herefter hvervet som dirigent og takkede for god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte også 
en lille erkendtlighed til dirigenten. 
 
Herefter var der en lille pause inden Birger Brix holdt sit foredrag om Palsgaards historie 
og indflydelse på udviklingen af Juelsminde by og havn. 
Et meget interessant historisk foredrag fra de første godsbesiddere på Palsgaard og frem 
til det som Palsgaard i dag har udviklet sig til – en moderne højteknologisk virksomhed – 
men stadig med respekt for godsets historie. 
 
Afslutningsvis takkede formanden Birger Brix for et meget spændende foredrag og 
overrakte også en lille erkendtlighed til Birger Brix for hans indsats. 
Hermed var generalforsamlingen afsluttet og formanden takkede for det store fremmøde. 
 
 


