Beretning
ved repræsentantskabsmødet d. 28. april 2016.
2015 var 25-året for Edel og Jens Jakobsens oprettelse af Bindslev Håndværkermuseum, og
samtidig var det 15 år siden museet overgik til den form, det har i dag som en fond. Vi markerede
det ikke på nogen måde, udover at vi igen fik en artikel med flotte billeder i Hirtshals-Bindslev
Avis. Free-lanceren Peter Jørgensen har i mange år haft en forkærlighed for museet, og det kan vi
ikke andet end være glade for. Han henvender sig som regel selv om det, og det er da glædeligt at
mærke en sådan interesse.
Ser vi så i øvrigt på årets forløb, så har vi for første gang i flere år haft fremgang i vort besøgstal i
forhold til forrige år. Stigningen i entreindtægten i forhold til 2014 har været på ca. 1100 kr., hvilket
er ensbetydende med 50 – 60 personer, alt efter hvordan fordelingen er mellem voksne og børn.
Når vi så samtidig tager med i billedet, at vi skar den daglige åbningstid ned med 2 timer, kan vi vel
ikke være andet end tilfredse. Det vil i øvrigt være sådan, at vi fortsætter med de samme
åbningstider her i 2016.
Måske har det betydet noget, at vi markedsførte os i Tverstedguiden. Jeg tror personlig, at det har
påvirket lidt. Vi er jo fuldstændig klar over, at med den pris, der er på det, kan det økonomisk slet
ikke svare sig; men vi skal jo også foretage os noget for at få besøgende – og så må det også godt
koste noget. Samlet set har vi jo en god økonomi med de fondsmidler, som Edel og Jens i sin gav til
museet.
Vi har tegnet annoncen igen i år, samtidig med at vi har besluttet at foretage en brugerundersøgelse
her i sommer tilsvarende den, vi havde for en god halv snes år siden. Her vil vi gerne have de
besøgende til at oplyse, hvor de har fået ideen til at besøge os fra. Falder Tverstedguiden igennem
her, er vi enige om fremover at spare de ca. 6.000 kr., som er prisen på den markedsføring.
Men sådan noget som artiklen nævnt i min indledning er helt sikkert også en del af en
markedsføring, ligesom det, at vi viser os rundt omkring, er det. Vi har også i år været til
veteranbiltræf i Sindal og til høstdag og kartoffeldag ved museet i Mosbjerg, og bilen har for jeg
ved ikke hvilken gang været udlånt til Lions i Hjørring i forbindelse med deres årlige veteranbildag.
Og så deltog vi også i fællesspisningsaftenen på Bindslev Skole. Alt det er også markedsføring –
det at vi bliver set!
Den renovering, jeg omtalte i sidste års beretning – og som nogle af jer også stiftede bekendtskab
med ved eget syn, fortsatte hen over året, og den pågår sådan set stadig. Børge, Gunner og Esben
har været særdeles flittige, og også Niels Andersen og Michael Petersen her fra repræsentantskabet
har på tidspunkter været involveret i det. Derimod har vi ikke gjort brug af professionelt
håndværkerarbejde udover det, som allerede var udført sidste år. Der skal lyde en stor tak til jer for
det engagement og den ildhu, I har lagt i det!
Noget andet i bevaringen af museet kan måske vise sig at være langt alvorligere. Det er
genstandenes tilstand. Det er jo et hus uden nogen form for opvarmning, og da luftfugtigheden
tilmed er stor – mest i kolde og fugtige perioder, begynder genstandene at ta` sig. Rusten breder sig,
og vi er simpelthen nødt til at skulle i gang med noget konserveringsarbejde. Det vil blive et stort
arbejde, og mere, end vi tror, vi kan kapere blandt os i forretningsudvalget, så vi vil tage imod hjælp
fra jer med kyshånd! Der ligger et omfattende bevaringsarbejde foran os!
Det, at vi var i gang med renoveringen, gjorde så også – som jeg allerede var inde på sidste år – at
vi endnu en gang udsatte en genoptagelse af aktivitetsdagen. Den holder vi så i år, og det bliver

lørdag d. 2. juli om eftermiddagen fra kl. 13-17. Egnssamlingen har tilkendegivet, at de gerne vil
deltage, og Bindslev Gl. Elværk har overvejelser om på en eller anden måde at stille noget på
benene oppe ved museet. Ved sidste aktivitetsdag for nogle år siden havde elværket åbent, men
besøgstallet derude var meget småt, hvilket kan hænge sammen med, at elværket har sit eget årlige
åbent hus arrangement på et andet tidspunkt.
Vi er i fuld gang med at tilrettelægge arrangementet, og vi håber, at vi kan få igangsat rigtig mange
aktiviteter.
Det var så, hvad jeg synes skulle med i årets beretning, og jeg vil så gerne slutte med at rette en tak
til jer som repræsentantskab, til kollegerne i forretningsudvalget og til Egnssamlingen for, at vi også
i år har fået lov til at være her i jeres lokaler.

