Generalforsamling i museets venner
Tirsdag d. 16. april kl. 16.00 til 16.50
37 medlemmer var mødt op.
1. Formand Morten Jacobsen bød velkommen og overdrog mødeledelsen til dirigent Peter J.
Petersen
2. Formanden gennemgik året der gik. Bl.a.:
a. Turen til Thrane & Thrane, som var en rigtig god aften. En stor tak til Helge Hoff.
Firmaet har over året været meget positive og doneret en række radioer og tilhørende
ting.
b. Som opbakning til museets Jutlandia-udstilling var der en hel Korea-aften i
Marinestuen med foredrag af overlæge Benedikte Laursen.
c. Efter afslutningen af dette møde kommer skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen og
fortæller om lufthavnen under 2. verdenskrig.
d. Formanden takkede vennerne for deres gode indspil og store indsats.
e. Desuden blev det nævnt hvor vigtigt det er for vennerne at museet får og har gode
vilkår i en svær opstartstid og der kan konstateres, at tingene bestemt har artet sig
positivt. Det begrundes i første omgang i ledelse og ansattes tone og væremåde samt
transformeringen af museet til det mere åbne oplevelsescenter. Det sidste er jo kun i
begyndelsen, da der er store planer under udfoldelse.
f. Bestyrelsen har modtaget mange forslag til aktiviteter. Bl.a. :
i. Selandia 100 år motorskib
ii. Titanic 100 år
iii. Ejner Mikkelsen
iv. Royal Artic Line
v. Aalborg Værft
vi. Isbryderne i Frederikshavn, som der egentlig var klar til. Denne mulighed blev
udsat til vejrliget var bedre og på nuværende tidspunkt vides det ikke om de er
udbudt til salg.
vii. Martin A. Husted
viii. FOF/AUC
ix. Havnesikring
x. Krydstogtskibe
xi. Chefen for basen i Frederikshavn ang. et foredrag om Afghanistan, hvor han
har tilbragt et halvt år.
xii. BOB/Borup fra Aalborg Portland med et inspirerende indlæg om sin familie
og fabrikken.
xiii. Vindmøllerne i Aalborg
xiv. Knud Rønfeldt
g. Det tidligere Aalborg Værfts kedelafdeling – nu Alfa Laval – har en seniorafdeling /
medarbejderforening med ugentlige træf. Mads Sølver og Morten Jacobsen var d. 3.

april talere med en orientering om Springeren og en anmodning til de gamle
værftsfolk om en nærmere kontakt.
Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.
3. Frank Wilquin gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. 22.080,52. Dermed er
den samlede formue oppe på kr. 149.399,68
Foreningen har med udgangen af 2012 103 medlemmer. En nedgang på 15 medlemmer fra
2011.
Under kommentarer til regnskabet var der en tilkendegivelse om at kigge på en bedre
forrentning af foreningens formue.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om at fortsætte med uændret kontingent.
5. Svend Flyvbjerg og Jørgen Christensen genopstillede ikke til bestyrelsen. Formanden takkede
dem for en stor indsats og overrakte dem en lille gave.
I stedet valgte man Helge Hoff og Knud Henriksen som nye medlemmer af bestyrelsen. Der
var genvalg til resten af bestyrelsen.
Frank Wilquin blev valgt til revisor.

6. Under evt. blev der spurgt til de mange ting, der ikke var låst af. Museet kunne berette, at der
ikke have været tilløb til tyveri siden genåbningen. Der blev klaget over at periskopet og sejlsimulatoren ikke virkede. Direktøren forklarede, at det ville koste mellem ¼ og ½ million at få
periskopet lavet, og at sejlsimulatoren manglede en reservedel og ville køre i løbet af få dage

(var klar dagen efter).
Der har været spørgsmål ang. museets ejerskab af f.eks. de udstillede modelskibe.
Vennerne kunne måske hjælpe med erhvervelse og ejerskab af nogle af de lånte
modeller. Bestyrelsen vil være opmærksom på dette i den kommende tid og
medlemmerne vil selvfølgelig blive inddraget/orienteret.
Museets rengøring blev rost i høje vendinger.
Museet arbejder med opdatering af Vennernes love og bestemmelser, så der kan
præsenteres et nyt og ajourført oplæg for kommende medlemmer.
Herefter orienterede direktøren om fremtiden på Springeren. I løbet af få måneder vil
der komme en app til smartphones hvorpå man vil kunne få en rundvisning.

Man er begyndt at søge fonde til det udendørs projekt kaldet ”Aalborg Minimarina”.
Med et stort legeskib og et bassin til legebåde.
Formanden har fra museet modtaget en ansøgning på kr. 12.602,50 til indretning af
modelbyggefaciliteter i det tidligere bibliotek. Bestyrelsen har behandlet indstillingen
på sit formøde og godkendt forslaget. Ikke mindst fordi netop dette sponsorat kan
være optakten til endnu en seværdighed på museet – ”Arbejdende modelbygning”
Besøgstallet ligger i øjeblikket 30% over besøgstallet på samme tid i 2011. Så
prognoserne er gode.
Herefter sluttede generalforsamlingen og man begav sig til Marineforeningen for at
indtage 3 stk. smørrebrød og høre Arne Sloth Kristoffersens spændende foredrag.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand
Morten D Jacobsen
Næstformand
Knud Henriksen
Kasserer
Peter J. Pedersen
Medlem
Helge Hoff
Medlem
Ib Højmark-Jensen
Sekretær
Mads Sølver Pedersen

