Nyhedsbrev nr. 3 - oktober 2013
Her ved udgangen af vores første sæson må det være på sin plads at gøre lidt status.
Fra en start den 4. april 2013, hvor der mødte ca. 60 personer til vores orienteringsmøde i
Sejlklubbens klubhus, til et ”færdigt” museum med ca 150 medlemmer og et robust
kapitalgrundlag her ved afslutningen af den første sæson, det må siges at være ret flot.
Under selve etableringen af museet har vi mødt stor velvilje fra rigtig mange personer, også
personer som vi ikke tidligere havde haft den store kontakt med. Vi fik lavet en
indretningsplan og ud fra den indrettede og byggede vi museet op. Der er lavet rigtig meget.
Gulvet blev fræset op og pålagt nyt acrylgulv, væggene blev malet, gamle vindueshuller
omdannet til opslagstavler, nyt lydabsorberende loft med ny LED- belysning, og dels for at
skjule nogle gamle installationer og dels for at skabe et maritimt miljø, blev der lavet 3
facader af gamle fiskerhuse. Det ene hus fungerer som et lille kontor.
Samtidig var der andre der arbejdede med modtagelse og registrering af effekter til museet,
fremstilling af billedmateriale og dokumentation, ansøgninger til fonde og firmaer om støtte til
projektet, hjemmeside, forsikring og alarmanlæg og mange andre ting.
Under hele opbygningen har vi også mødt stor imødekommenhed fra mange enkeltpersoner
og lokale firmaer, der enten gratis eller til kostpris har arbejdet og/eller har leveret udstyr og
materialer til museet.
I starten af juli var vi så langt, at vi kunne bestemme åbningsdatoen. Lørdag den 20. juli slog
vi officielt dørene op til museet. Det var et kæmpe tilløbsstykke. Ca 500 mennesker var mødt
op, pigegarden spillede, borgmester Kirsten Terkilsen måtte afbryde sin ferie for at holde
indvielsestalen. På Rygelaugets plads ved siden af museet blev der udskænket fadøl i stride
strømme samtidig med, at der blev stanget pølser og nyrøget makrel over disken til
gæsterne.
Det var en kæmpe succes.
Weekenden efter deltog vi i afholdelsen af “Pirate Days”. Her solgte vi pølser, røget makrel og
fadøl fra Rygelaugets plads. Alt sammen for at sikre et økonomisk grundlag for museets
fremtidige drift og for at vise, at vi vil være en aktiv del af lokalsamfundet. Endnu et
succesfuldt arrangement.
Begge arrangementer gav stor pressedækning og opmærksomhed, og et nettooverskud på
godt 8000 kr.
Desuden deltog vi på opfordring i optoget ved Havnefesten, og som bekendt løb vi jo med
1.pladsen og 3000 kr.

Interessen for museet har afspejlet sig i antallet af besøgende. Fra åbningen den 20. juli og
indtil den 15. september har vi haft ca. 2000 besøgende. Vi har fået stor anerkendelse for
initiativet fra de besøgende. Entreén har været gratis, men de besøgende har kunnet give en
lille frivillig skærv, og det har indbragt ca. 7000 kr.
Der har været åbent i 51 timer og der har været 20 kustoder, der har hjulpet til. Vi skylder
de frivillige kustoder stor tak. Uden dem kunne vi ikke holde så meget åben.
Havnemuseet holdes åbent i efterårsferien, og så lukker vi ned for denne sæson. Der vil
fortsat være mulighed for, at selskaber efter aftale kan komme på museet efter nærmere
aftale. Ellers vil vi bruge vinterhalvåret på at arbejde med en række nye temaer, der kan være
klar til åbningen i 2014. Den første åbningsdag i det nye år bliver den 16. maj.
I vinterhalvåret vil vi forsøge at arrangere nogle møder/foredragsaftener for medlemmerne.
Det vil så vidt muligt blive med et maritimt islæt og udover generalforsamlingen, vil vi forsøge
med et par arrangementer. Vi har allerede haft et meget vellykket arrangement den 19.
september, hvor 38 personer havde taget imod tilbuddet om at deltage i en museumstur til
Holstebro og Thorsminde.
Her så man blandt andet Gert Normann Andersens museum om 1. verdenskrig med effekter
hentet op fra havets bund. Og i Thorsminde var det “Strandingsmuseum - St. George”. Hvis
man vil vide lidt mere så klik ind her
I al beskedenhed kan vi være glade og stolte, over det vi er lykkedes med i den første sæson.
Det kan altid blive lidt bedre, og selv om vi er en flok glade amatører, så har vi ambitioner på
museets vegne.
Tak for jeres opbakning
Bestyrelsen for Juelsminde havnemuseum

