Tak for den interesse og støtte til Juelsminde Havnemuseum du udviste ved at deltage i
informationsmødet den 4. april 2013.
Opbakningen var langt større end vi overhovedet havde forventet. Til informationsmødet var
mødt ca. 60 personer, der interesseret lyttede og deltog i debatten. Vi har efterfølgende været
samlet den 8. april, hvor vi fik tilrettet vedtægterne på baggrund af de bemærkninger der faldt
på informationsmødet.
Herefter blev Juelsminde havnemuseum stiftet samme dag.
For at få så mange relevante kompetencer repræsenteret i bestyrelsen, besluttede vi at udvide
antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 9.
Bestyrelsens sammensætning ser således ud:
Carsten Clausen, Preben Frandsen, Svend Madsen, Tage Rasmussen, Olaf Bach, Thomas
Klostergaard (Turistchef), John Jensen, Freddy Frederiksen og Tom Laursen
Herudover er der foreløbig nedsat en række arbejdsgrupper med følgende specifikke
funktioner:
Modtagelse og registrering af effekter
Hjemmeside og IT
Pressekontakt, information og markedsføring
Økonomi
Fundraising
Indretning og montage
Foto, montage og historik
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Carsten Clausen formand,
Preben Frandsen næstformand,
Kasserer John Jensen
Tom Laursen sekretær.
Vi undersøger for øjeblikket, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan modtage og registrere
effekter mv. Det vil arbejdsgruppen bistået af Glud Museum og Juelsminde/Klakring Lokalarkiv
finde en endelig løsning på.

Foreløbig har vi åbnet for aflevering af effekter til museet på adressen Havnegade 12
(den tidligere havnesmedje)

Lørdag den 11. maj og søndag den 12. maj i tidsrummet kl. 10.00  14.00
Har du ikke mulighed for at aflevere effekterne på de angivne tidspunkter, kan du kontakte
Tage Rasmussen på 75693401/20239401  bedst i tidsrummet kl. 17.00 18.00
Selve den fysiske indretning af lokalerne er vi allerede gået i gang med. Vi har mange dygtige
håndværkere og handymen, som er villige til at bistå os. Vi håber på at kunne have lokalerne
klar til sommersæsonen sætter ind. Men vi er forsigtige med på nuværende tidspunkt at melde
en officiel dato ud for åbning af museet.
Budgettet arbejder vi på at få skruet sammen, så det udfra de nuværende forudsætninger
bliver så realistisk som muligt. Men det vil i sagens natur være behæftet med stor usikkerhed.
Vil du støtte Juelsminde Havnemuseum ved at tegne medlemskab, så kan du allerede nu
indbetale kontingent for 2013. Kontingentet er på 200 kr., som du kan indbetale via netbank på
konto i Den Jyske Sparekasse kontonr.81336580795143. Husk at angive navn og adresse.
Du kan også indbetale gebyrfrit i Den Jyske Sparekasse eller bede dit pengeinstitut om at over
føre pengene. Hvis du vil støtte med mere end 200 kr. er du naturligvis mere end velkommen
til det.
Du vil senere modtage et medlemskort.
De forretningsdrivende, erhvervsvirksomheder og fonde vil vi senere kontakte direkte med
henblik på økonomisk støtte til både anlæg og den løbende drift.
Til orientering har vi vedhæftet referat fra informationsmødet, vedtægterne og
stiftelsesdokumentet.
Foreløbig tak for din støtte
Bestyrelsen for Juelsminde Havnemuseum.

