Beretning
ved repræsentantskabsmødet d.22. april 2009.
Det år, der nu skal berettes om, skiller sig på flere måder ud i forhold til de tidligere, hvor museet
har været organiseret under de nuværende rammer. Der har været en stigning i besøgstallet, året har
givet et resultatmæssigt underskud, og vi har for første gang fået en økonomisk offentlig
anerkendelse!
I referatet fra sidste års repræsentantskabsmøde står der under beretningen, at der var en god debat,
”der bestemt gav anledning til forretningsudvalgets videre drøftelser”, og det har vi så også haft!
Det gjaldt bl. a. museets navn, men her fastholder vi navnet, som det har været siden begyndelsen.
Vi vil ikke bevæge os væk fra rødderne. Det er og bliver et museum for håndværkerfagene! Men vi
vil samtidig lade døren stå åben for et rammende slogan som en tilføjelse til navnet, uden at vi dog
endnu har fundet et sådant; men det kunne jo være, at der er nogen af jer, der havde et godt forslag,
og er det tilfældet, så er vi da bestemt lydhøre.
Noget andet, der blev drøftet en del, var den revision af vores hjemmeside, som vi havde i tankerne.
Vi har med hjælp udefra fået en sådan ny side op at stå. Vi entrerede med Flemming Andersens
konsulentfirma, og han har sammen med sin samarbejdspartner på det område, Tårs WebDesign
udarbejdet siden for os. Vi synes selv, at vi har fået et godt resultat ud af det. Vi fik den etableret i
november, og jeg må tilstå, at selv om jeg aldrig har betvivlet værdien af hjemmesider, så
overrasker det bestemt, at sidens besøgstal for de første 5 måneder nærmer sig 1500! Det viser jo
lidt om den betydning internettet har i dagens samfund. Om det så også får betydning for
besøgstallet er selvfølgelig uvist. Her kunne det måske være en ide igen at lave en undersøgelse af,
hvad der er baggrunden for folks besøg på museet, som vi gjorde for en 5-6 år siden.
Der blev også sidste år drøftet eventuelle tiltag sammen med Elværket og Bindslev Hotel om et
fælles fremstød. Det har vi ikke fået gjort mere ved, og her er hotellets fremtid jo også lidt usikker
lige for tiden. Derimod er der måske lidt andet på vej. Gennem mit medlemskab af VHM.s
bestyrelse er jeg blevet bekendt med nogle tanker fra Håndværkernes Hus i Hjørring om en form for
noget fælles markedsføring, og det har foreløbig - ud over fra os – også haft positiv opbakning fra
Tornby Købmandsgård og Bindslev Gl. Elværk – måske også Løkken Museum, og så vil VHM
sandsynligvis også bakke det op. Det er helt på det forberedende plan, men der vil uden tvivl blive
nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til, hvordan det kunne praktiseres. Der vil
naturligvis være udgifter forbundet med et sådant tiltag, men det må vi jo så tage stilling til, når der
eventuelt foreligger noget konkret
Udover at have brugt penge til at få hjemmesiden op at stå har vi også tæret på økonomien til at få
installeret el i museet. Hidtil har vi jo trukket på strøm fra Nørrebro 30, og så betalt et skønnet beløb
herfor; men i og med at Edel og Jens flyttede herfra, blev det nødvendigt at vi fik egen strøm. Prisen
herfor var i alt godt 25.000, men her var det så, at vi på Kresten Grøns forslag ansøgte SparNord
Fonden om tilskud, og vi fik bevilget 15.000 kr. Det er vi bestemt meget taknemlige for. Personlig
var jeg selv lidt skeptisk omkring ansøgningen i og med, at det ikke er det pengeinstitut, vi bruger,
og på den baggrund er glæden måske endnu større. Vi har så valgt at lade beløbet stå i Spar Nord
Bank, og så tage hele beløbet fra vores konto i Nordjyske Bank. Det kan måske vise sig at være en
fordel at have penge stående i Spar Nord. Jeg tænker på en mulig senere ansøgning om støtte fra
Fonden. Den har jo i hvert fald på det seneste været ret så gavmild over for Bindslev-Tversted

området.
Efter de senere år at have haft et faldende besøgstal kan vi glæde os over, at 2008 viste en stigning.
Dels har det daglige besøgstal været lidt større i sommer, og dels har vi haft et par større grupper på
besøg. Tømrerforbundets faglige seniorklub og en lokal humanitær gruppe fra Horne. Stigningen i
besøgstallet har været på omkring 150 til i alt ca. 650. Hertil kommer, at Bindslev Skoles 3. og 4.
klasser som led i undervisningen har været på besøg, hvorfor det samlede besøgstal måtte antages at
have været omkring 700.
I øvrigt har vi her i begyndelsen af året fået henvendelse fra en af grupperne ved Bindslev
Børnehave, og her har vi besluttet at give dem samme betingelser som de lokale skoler med gratis
entre. De kom med 3 små hold med 8-10 børn i hver gruppe.
Men selv om vi altså har haft flere besøgende, så har investeringerne i elinstallationer og
hjemmeside, samtidig med at der med den faldende rente, har været nedgang i de finansielle
indtægter, betydet, at vi kommer ud med et negativt økonomisk resultat, og når vi ser bort fra det år,
hvor vi etablerede toilet i bygningen, så er det første gang, vi kommer ud med underskud; men vi
trøster os med, at vi har en særdeles god likviditet!
Derimod har vi større betænkeligheder, hvad angår bemandingen i åbningstiden, især fremadrettet,
for det ligger helt klart, at Jens og Edel ikke kan blive ved med stort set at være alene med det.
Kræfterne bliver ikke ved med at slå til. Vi har drøftet det meget, og vi har lidt divergerende
opfattelser, men foreløbig har vi valgt at bibeholde åbningstiden, som den var sidste år. Vi gør det
ved, at 2 af os tager hver sin hele dag sommeren igennem, og de 3 øvrige i forretningsudvalget står
stand by med hver sin af de øvrige dage, og så vil vi selvfølgelig evaluere på det, inden
åbningssæsonen 2010.
Jeg kunne imidlertid godt tænke mig, at det på sigt kunne lykkes at danne et team af frivillige, der
kunne indgå i en vagtplan – en turnusordning a la det, man praktiserer ved Købmandsgården i
Tornby. Det er i hvert fald noget, som jeg tror, vi er nødt til at skulle have op at stå, hvis vi skal
sikre os i fremtiden.
Men uanset disse måske lidt dystre tanker, så håber jeg, at I med beretningen her har fået indtryk af,
at 2008 har været et godt år for Bindslev Håndværkermuseum. Jeg vil gerne til slut bringe en tak for
godt samarbejde til såvel repræsentantskab som forretningsudvalg, og med de ord vil jeg overlade
beretningen til repræsentantskabets drøftelse og forhåbentlig godkendelse.

