
       Beretning 

ved repræsentantskabsmødet d. 5. april 2011. 
 
2010 blev året, hvor vi genoptog aktivitetsdagen, og det kan vi være særdeles tilfreds med, selv om 
vi besøgsmæssigt måske godt kunne have ønsket os det lidt bedre. Selvfølgelig er 125 besøgende da 
ikke dårligt, og vi er da også tilfredse med det, men det havde nu ikke gjort noget, at det havde 
været bare lidt højere. 
Derimod var det omkring synlighed, at vi rigtig mærkede successen med arrangementet. Vi havde 
naturligvis annonceret med det og fået foromtale i ugeaviserne, og så havde jeg også været i Radio 
Skaga (det tidligere Radio Hirtshals), hvor jeg blev interviewet om det; og det har jo så uden tvivl 
været de tiltag i forening, der gjorde, at hele 3 medier uopfordret mødte op ved arrangementet for at 
lave reportage om det. Det var Nordjyske Stiftstidende, Sindal Avis og det nye elektroniske 
nyhedsmedie: Kanal Hjørring. 
Det var bestemt glædeligt, og det var bestemt nogle fine omtaler, vi fik, alle med flotte billeder. 
Arrangementet lå sådan, at der stadig var 14 dage tilbage af åbningssæsonen, og vi kunne mærke på 
flere af de besøgende i de 2 uger kom, fordi de var faldet over den gode pressedækning. 
Vi vil da gerne sige medierne tak for deres interesse omkring arrangementet. Det luner jo altid. 
I den forbindelse vil jeg også nævne Jens´s 80 års fødselsdag her lige efter nytår, og det kom der 
bestemt også en fin artikel i stor opsætning ud af – en artikel, der blev bragt i såvel Hirtshals-
Bindslev Avis, som Sindal Avis, og som ikke blot fokuserede på Jens som person, men også på 
museet, ligesom træk i Bindslevs historiske udvikling blev bragt frem. Her fra 
repræsentantskabsmødet skal der bestemt også bringes et tillykke til Jens i anledning af de 80 år! 
Aktivitetsdagen har vi så besluttet at gentage i år. Vi drøftede en del, om det eventuelt skulle være 
hvert andet år, men kom frem til, at det nok ville være godt at ride med på bølgen, mens den måske 
stadig var der – eller med andre ord: gøre det, mens sidste års arrangement og omtale stadig huskes. 
Der skal naturligvis arbejdes på, at aktiviteterne udvides i forhold til det, vi havde med i 2010, 
ligesom vi selvfølgelig også gjorde iagttagelser til noget, der var mindre godt, og som kan 
forbedres. Og vi er også gået i gang med de forberedende øvelser til en ny aktivitetsdag og ligesom 
sidste år har vi nedsat et specielt ad hoc-udvalg til at arbejde med det. Sandsynligvis vil det live 
lørdag d. 13. august. Besøgstallet må så vise, om der er grundlag for også at have det i 2012 og 
fremover. Men den dag, vi oplever faldende besøgstal, vil vi kraftigt overveje at tage en ny pause. 
Resultatet skal stå mål med anstrengelserne! 
Museets besøgstal steg i 2010 i forhold til de foregående år, men det skyldes især 2 forhold. Dels er 
aktivitetsdagens besøgstal regnet med og dels havde vi, lige efter vi havde lukket ned for sæsonen, 
besøg af en stor gruppe på godt 50 personer nede fra Pandrup-Kås-området. De 2 ting har talt godt i 
det samlede besøgstal. Ellers var det generelle indtryk – især i begyndelsen af åbningssæsonen – at 
det var for nedadgående; men det har f. eks. også noget at gøre med, hvordan ferien ligger i 
Tyskland. Har de nordlige delstater sent ferie, så har vi også først de tyske besøgende sent i 
sæsonen, og det er stadig en forholdsvis stor gruppe af vore gæster. 
Med hensyn til vores hjemmeside, så har vi her haft et meget stort besøgstal. Ved sidste 
repræsentantskabsmøde havde vi haft 4500 inde på siden, og det var på de små 11/2 år, vi havde 
haft den. Nu nærmer tallet sig. 19.000, og det er helt klart ene og alene, fordi vi i kraft af den fælles 
side for Bindslev, som BHE tog initiativ til sidste sommer, kommer mere frem på nettet. Vi bliver 
simpelthen meget mere synlig lokalt, og jeg er sikker på, at det samme gælder for alle de andre, der 
er tilknyttet den side. Det gælder såvel foreningerne som institutioner og erhvervsdrivende! 
Som afslutning på sidste års repræsentantskabsmøde viste Kresten nogle af de optagelser af 
tidligere tiders arbejdsprocesser og fortællinger om de enkelte håndværk, han på det tidspunkt 



havde optaget. Vi er nu kommet et skridt videre, idet vi har indkøbt forevisningsapparatur, en LCD-
fladskærm, således at vi nu kan vise de optagelser i åbningstiden, og på sigt, når der ikke længere er 
nogen, der rigtig kan vise, hvordan tingene foregik, så er der ingen tvivl om, at det vil have meget 
større betydning, at vi har sådanne optagelser. 
I år rykker vi starten på åbningssæsonen til d. 20. juni, hvor vi de senere år har haft det fra d. 15.; 
men det er tydeligt, at det at skoleferien er rykket, det mærker vi mere og mere. Med hensyn til at 
passe museet, så fortsætter vi efter samme model som sidste år med, at i yderperioderne tager Edel 
og Jens sig alene af det, mens det fra 1. juli – 20. august vil være sådan, at 3 af os fra 
forretningsudvalget tager hver sin dag, mens Edel og Jens tager 2 hele dage + lørdag formiddag. De 
2 sidste fra udvalget vil så være stand-by-personer i tilfælde af, at andre er forhindret de enkelte 
dage. Det gik egentlig rimeligt sidste år, og det tror jeg også, det kommer til i år. 
Til slut vil jeg gerne - traditionen tro - 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. 
 


