Den 10 MAJ 2017

BESTYRELSENS BERETNING FOR SELSKABETS VIRKSOMHED I FORENINGSÅRET
2016/2017.

Efter generalforsamlingen i 2016, konstituerede bestyrelsen sig således:
Peder Ellegaard Larsen (Formand og medlem af brugerpanelet)
Finn Wiberg-Jørgensen (Næstformand)
Michael Clausen (Kasserer)
Bjarne Winther (Sekretær)
Steffen Agger (medl. af brugerpanelet)
Steen Sabinsky (medl. af repræsentantskabet)
Ulla Tofte (Direktør)
Anne Mentz Hansen (Suppleant i bestyrelse og brugerråd)
Endvidere har bestyrelsen indstillet Claus Rohden Olesen, Maritim Kontakt som medlem af
redaktionskomiteen.
Bestyrelsen har i den betragtede periode holdt en ekstraordinær generalforsamling og 5 møder.
Vi har i årets løb tilbudt medlemmerne at deltage i:

•

2 foredrag,

•

Udstillingsåbning,

•

Rundvisning,

•

Boglancering,

•

Maritimhistorisk Konference,

•

Udflugt til Sverige og

•

Maritimhistorisk Quiz

Vi har støttet Museets udgivelse af årbogen for 2016: Lyst & Længsel – myter, afsavn og erotik i
sømandens verden, der er bind 75 i rækken af museets årbøger og samtidig at regne for Maritim
Kontakt nr. 38. Årbogen har fået meget fine anmeldelser og er uddelt til selskabets medlemmer.
Årbogen er redigeret af Morten Tinning og dens mange, farverige illustrationer strækker sig over
14 kapitler og næsten 300 sider. Overskrifterne giver en fornemmelse af titlernes spredning over
emnerne:
-

”At være sejlskibssømand”

-

”Lyst og længsel”

-

”Troldkvinden, nymfen, jomfruen og hustruen”

-

”Flådens friske fyre”

-

”Havet, kvinden og sømanden”

-

”Frivagt i Antwerpen”

-

”Mandens ruin”

-

”Havfruens tårer”

-

”Mens vi kan”

-

”Kineserpiger, siameserpiger og junglepiger”

-

”Ærlige og aparte sømænd i 1960´erne”

-

”… og i øvrigt hedder jeg Helle”

-

”De varme lande”

Så har vi i 2016 indledet et samarbejde med et par eksterne foreninger:
Med Maritim Kontakt, der indbød selskabets medlemmer til at deltage i den 22. maritimhistoriske
konference, der med velvillig bistand fra museet blev afholdt her i perioden 22 – 24 APR 2016. Ud
over en lang række maritmhistoriske foredrag bød konferencen også på festmiddag og bogauktion
på færgen Tycho Brahe mellem Helsingør og Helsingborg.
Med Marinehistorisk Selskab, der har inviteret os til at deltage i deres årlige udflugt, der i 2017
går til Bohuslän i Tordenskjolds fodspor. Der er stadig enkelte pladser og næstformanden, Finn
Wiberg kan supplere med alle detaljer.

Jeg kan meddele, at museet har stor fornøjelse af den scanner vi donerede forrige år, men det vil
direktøren måske komme lidt nærmere ind på?

Endelig kan jeg omkring vor økonomi nævne, at vi i år har støttet museet med ca. 180.000,-, der
dækkede omkostningerne til udgivelse af årbogen, men det vil kassereren redegøre for på et
senere dagsordenspunkt.

Slutteligt vil jeg prøve at kaste et blik på nogle af de fremtidige arrangementer vi arbejder med:
# Lancering af årbogen for 2017, der har Museumsinspektør Thorbjørn Thorup som
redaktør og arbejdstitlen: ”Havnen”
# Et besøg på DFDS´s historiske samling
# Et besøg på magasinerne.

# En udflugt til et træskibsværft i Korsør
# En ekskursion til Fredericia: Værft og Volde
# Et foredrag om DFDS (Holger Munchaus' tilbud om DFDS og andet).

Jeg skal i øvrigt henvise til museets program, der snarest vil blive udsendt
og
Husk, at vi altid er glade for at modtage gode ideer fra Jer

Og hermed slutter beretningen om selskabets virksomhed i foreningsåret.
Med venlig hilsen
Peder Ellegaard Larsen
Formand

