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2. beretning for året 2013-2014

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af
Læge Finn Wiberg- Jørgensen, næstformand
Direktør Steen Sabinsky, repræsentant for Venneforeningen i museets repræsentantskab.
Journalist Anders Høegh Post
Analytiker Michael Brauner Clausen
cand mag. Asger Nørlund
Administrerende direktør Erik Østergaard der også er formand for museets bestyrelse.
Museumsdirektør Camilla Mordhorst er i henhold til vores vedtægter foreningens sekretær.
Arkitekt Hannes Stephensen formand
(MED BLÅT PÅ VALG.)
Beretningsperioden har grundet de reviderede vedtægter ikke været så lang. Sidst vi holdt
generalforsamling var i august måned sidste år, og måske kan nogle huske, at vi efter
generalforsamlingen fik en rundvisning i det endnu ikke færdigmonterede musæum. Det var
stadig en byggeplads hvor der arbejdedes under pres for at nå at blive færdig til den store dag
da museet åbnede og de første gæster tog mange års arbejde i øjensyn for første gang.
Det nye musæum er blevet vel modtaget af både publikum, TV og presse, der har stort set
ikke været nogle mislyde, alle har været positive overfor såvel indholdet, formidlingen og
rammerne, der tidligere havde rødder i Kronborgs renæssancearkitektur, og nu har fundet
sig til rette i en grænseoverskridende arkitektur, der en dag vil blive anset som en del af
danmarks kulturarv. Det fornyede musæum tiltrækker en helt ny form for gæster nemlig
arkitekturturisme, ligesom de nye rammer og den fornyede formidling også tiltrækker en
yngre generation, hvilket er en væsentlig landvinding .
Det har været en stor proces, og det har krævet meget af museets personale. Det har været
nødvendigt at slanke medarbejderstaben, og det får betydning for venneselskabet. Vi er godt i
gang med at indøve de nye rutiner, som nødvendigvis følger efter denne store proces.
Foreningens økonomi er stadig sund, men der er nye udgifter, der nemt vil kunne stille os i en
ny situation hvis vi ikke i tide imødeser problemerne..
Vores indtægter stammer fra Jeres kontingenter samt afkastet fra de midler, der er stillet til
rådighed for foreningen ved testamentariske gaver. Afkastet fra denne formue er som alle ved
ikke imponerende grundet den lave rente, og den sikkerhed som en forening bør handle efter.
Vi henlægger årligt en del af afkastet for ikke at udhule formuen, med den hensigt at
fremtidssikre afkastet til støtte for foreningens fortsatte virke i lang tid fremover.. Et sted

hvor priserne stiger meget i disse år er portoen. Post Danmark var tidligere en mindre det af
foreningens budget, men med de nye takster er det nødvendigt at søge nye veje.
Tidligere er der gjort reklame for at medlemmerne meddeler foreningen deres E mail adresse.
Der vil med årbogen blive udsendt en opfordring til at lade sig registrere med en digital
adresse. Fremover vil denne blive brugt til alle meddelelser hvilket vil betyde en meget bedre
kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne. Hvis man ikke har E mail bedes dette
også oplyst. Det er vigtigt at få dette registreret, da en postomdelt udsendelse koster
foreningen 6-8000 kr samt en masse arbejdstimer med kuvertering mv, som vi fremover også
skal betale for. Den digitale kommunikation muliggør flere meddelelser fra bestyrelsen samt
orientering om museets andre aktiviteter samt en ikke uvæsentlig besparelse, der kommer
foreningen og dermed musæet til gode. Hensigten er, at den eneste postomdelte udsendelse
fremover bliver årbogen. Resten bliver digitalt.
Vores formål er at støtte museet herunder at udgive en årbog med faglige artikler. Denne
årbog sendes til medlemmerne som en del af det at være medlem af foreningen. Dansk
museumsbyg har i 2013 stået for årbogen, der udkom på engelsk for nogle måneder siden,
men den danske udgave har været lidt længere tid undervejs. Det er en ”engangsårbog”, og
den foreligger nu og I vil modtage den med posten i den nærmeste fremtid.. Den omhandler
tilblivelsen af det nye museum, Det er en gave fra Dansk Museumsbyg, og foreningen vil
gerne her benytte denne lejlighed til at takke for denne boggave, der er et gedigent og
veltilrettelagt og yderst interessant bogværk.
Næste års årbog er en generalprøve på det nye samarbejde mellem Maritim Kontakt og
museets venneforening. Som I måske kan huske fra sidste generalforsamling blev det vedtaget
at indlede dette samarbejde hvilket nu er en realitet. Helt konkret betyder det at årbøgerne
fremover bliver temaopdelt, og at foreningsoplysningerne trykkes i særskilt indstik, der kun
medsendes til medlemmerne. Den nye årbog vil blive genstand for granskning af layout og
format, idet der skal findes en afvejning mellem ønsket om at fremstille en gedigen og
indbydende bog og tilpasningen til den økonomi der er til rådighed. Også her kommer
vægten og posttaksterne til at spille en ikke ubetydelig rolle.
Arbejdstitlen for årets årbog bliver”sømand i krig”.
Bestyrelsen har besluttet at købe sig ind på museets studentermedhjælp i nogle timer
ugentligt, men hvis der er nogen i forsamlingen der kunne tænkes at yde en frivillig indsats
for foreningen med praktiske opgaver hører vi gerne fra Jer. Vi vil gerne opretholde det
gamle aktivitetsniveau, men de nuværende afgrænsninger medfører nye rutiner, som den
kommende tid skal definerer.
Vennernes indflytningsgave til musæet er udgifterne i forbindelse med fremvisningen vraget
af ostindiensfareren, der vil kunne beses ved udstillingsforløbets afslutning.
Der har i årets løb været afholdt et foredrag om Tripel E projektet ved Troels Posborg fra
rederiet Maersk. Det blev et interessant og velbesøgt foredrag med god spørgelyst.
Den 24 maj kl 14 vil der blive afholdt en guided tur i museet for foreningens medlemmer.
Vores forening står i en ny situation med det fornyede museum. Museet er en succes, men der
skal fortsat ydes en væsentlig indsats for at successen bliver permanent. Venneselskabet er sat
i verden for at støtte denne proces i en meget dynamisk tid, og de næste par år vil vise hvor vi

kan gøre en indsats i den nye struktur med en fornyet årbog, arrangementer og frivillige
bidrag til museets aktiviteter.

