Bestyrelsesberetning 2015 - Det Maritime Kalvø –
Generalforsamlingen den 25. maj 2016
Året 2015 har igen været et spændende år for Det Maritime Kalvø.
DMK udstillinger tiltrækker fortsat publikum.
Succesen med vore udstillinger i Herrehuset fortsætter. Også 2015 var godt besøgt. Vi nåede
igen ca. 2.500 besøgende, hvilket er et pænt resultat. Der et stigende antal, der bestiller
grupperundvisning.
Samarbejde med Aabenraa museum
Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Stefanie Robl og medarbejderne på museet,
især i forbindelse med opbygningen af udstillinger, værftsdagen og aktiviteter i tilknytning til
det.
Samarbejde med Aabenraa turistforening og Aabenraa kommune.
I de tidligere år har vi være glade for samarbejdet med turistforeningen – det kan man ikke
sige i år. Turistforeningen er nærmest usynlig efter at turistkontoret er lukket og erstattet af en
EDB-skærm. Håber at det retter sig i den kommende tid – Samarbejdet med Aabenraa kommune, specielt omkring afviklingen af Værftsdagen er fortsat godt. Der var lidt tvivl omkring
tilskud til Værftsdagen, men det rettede sig da man fandt et støttebeløb, men det skabte lidt
uro i forhold til at etablere aftaler mm.
En helt særlig oplevelse i 2015 da vi af Aabenraa kommune fik opgaven at vise Kalvø og Det
Maritime Kalvø frem for Regentparrets besøg i Aabenraa den 4. september. Prins Henrik udtrykte stor interesse for vort arbejde og specielt det Hrolf fortalte prinsen. Vi er stor tak skyldig
over for vore mange hjælpere, som klart dokumenterede, at der er en stor støttekreds omkring Det Maritime Kalvø, der kan aktiveres når det er nødvendigt.
Medlemssejlads med bådene er stadig et mindre men stigende aktiv.
Vores bådaktiviteter koordineres af Bo Næsborg og Johannes Thomsen. Det er fortsat udvikling af aktiviteter, vi magter gennemføres, til stor glæde for de der deltager. Vi mangler dog
stadig et fast værksted, hvor bådene kan blive serviceret. Vi har følere ude, men det har endnu ikke ført til en egentlig aftale.
Bådgruppens deltagere er heldigvis stigende, så vi ser fortrøstningsfuld på fremtiden.
Tak til Bo, der utrættelig holder godt fast i roret på denne aktivitet.
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Værftsdagen 2015 – og det grænseoverskridende samarbejde
Værftsdagen blev sidste år afholdt den 16. august. Mangfoldigheden af aktiviteter sker takket
være de mange frivillige aktører, der støtter op om denne aktivitet.
Tak for et rigtig godt samarbejde med Kalvø Badehotel, Aabenraa museum, menighedsrådet
der medvirker til at værftsdagen traditionelt indledes med en friluftsgudstjeneste med medvirken af dansk og tysk præst, foruden Voksenkoret.
Vi skylder også tak til det nye samarbejde som vi har fået etableret med ”Det lille Teater i
Aabenraa”. De medvirkede med små rollespil på værftsdagen og især ved arrangementet i
forbindelse med prinsebesøget var de meget synlige med deres spil og derved levendegørelsen af fortidens daglige gøremål.
Værftsdagen og de tilknyttede aktiviteter har selvfølgelig det klare mål, at formidle viden om
søfartens historie i vores område og dermed også de kontakter og forbindelser, der blev skabt
på det grundlag. Det er ikke nok kun at vide, at der her på Kalvø blev bygget skibe. Det er
også vigtigt at få kendskab til hvad der kom ud af det. Historien trækker tråde til nutidens
mennesker og adfærdsmønstre, derfor er det vigtigt at kende sin historie.
Man lærer kun at sejle en smakke ved at gøre det, prøve at have ror og tovværk i hænderne.
På samme måde søger vi at levendegøre historien på og omkring Kalvø.
Det falder godt i tråd med, hvad vi kan få støtte til at lave, hvilket heller ikke er uden betydning.
Det grænseoverskridende arbejde har ikke været så synligt i 2015, men som et produkt af
Kgl. Classic projektet, er der blevet dannet et netværk af maritime historiske foreninger på
begge sider af grænsen. Det spænder fra Vikingebyen Hedeby, til Det gamle værft på Ærø og
andre. Vi mødes 2 gange årlig.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er et godt hold, set med mine øjne. Vi har ikke mange bestyrelsesmøder, men
alle har varetaget sine opgaver på bedste vis. Det fungerer godt med de forskellige tovholdere i bestyrelsen – Bo på bådene og broen, Hrolf med udstillingerne, Karl Erik holder på pengene og jeg forsøger at få organisationen og ansøgninger til at hænge sammen. Carsten bidrager med sin viden om de gamle træskibe.

2

Tak
Vi skylder en varm tak til vore aktive i forskellige roller.
Tak til vore rundvisere og især Hrolf, der varetager de fleste af dem. De besøgende er glade
for dem.
Udstillingerne har ikke gennemgået de store ændringer. Vedligeholdelse og supplerende oplysninger er føjet til.
Tak til Karl Erik og hustru Kirsten, der har påtaget sig rengøringen – Tak til folkene fra Kalvø
Bådelaug, som hjælper med at holde plænen i rundvisningsområdet, bedding m.v.
Tak til Andreas Ott, som gør et stort arbejde med den tyske oversættelse.
Vi takker også vore trofaste kustoder, for uden deres frivillige indsats havde der ikke været
meget åbent i Herrehuset.
Vi skylder også en stor tak til Naturstyrelsen, som gør det muligt for os at være i huset på rimelige vilkår.
Også en stor tak til Aabenraa kommune, som sikrer at driften kan hænge sammen.
Tak til vore besøgende, som lægger et pænt beløb i ”tønden”.
Fremtiden.
Fremtiden for DMK, tegner rigtig god, når vi alene ser på hvad vi har gang i. Værftsdagen afholdes den 21. august 2016, med fokus på ”Livet på Kalvø på Jørgen Bruhns tid.
Der er dog et par ønsker, som vi ikke har løsninger på. Vi kunne godt bruge et par kustoder
mer. Der er flere besøgende og rundvisninger – det er krævende med det eksisterende
mandskab. Så hvis nogen skulle sidde med lysten til at være med, så sig til – mangler der
viden om det historiske så har vi nogle gode og dygtige formidler, som er klar til at supplere.
Heldigvis er der også i løbet af 2015 kommet nye til, men der er stadig plads til nye.
Vi håber på at kunne gennemføre den aftalte studietur til Flensborg i løbet af forsommeren
2016. Der arbejdes på det.
Til sidst tak til alle. – med håbet om en fortsat god sæson 2016.
Claus Helsbøl har, sammen med andre taget initiativ til en sommerhøjskole på Kalvø mm. Et
initiativ som vi selvfølgelig støtter. Det kan være det bliver en tilbagevendende begivenhed.
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Vi er i gang med at planlægge et mindre egnsspil ”De tørre kraniers ø”, som bygger på Jørgen Bruhn liv på Kalvø, suppleret med historier på Kalvø, hvor 1. verdenskrig og Chr. Becks
historier fortalt til en journalist fra Heimdal.
Spillet skal opføres i juni 1917 og kommer til at være bygget op som 10 små episoder, der
senere kan bruges i forbindelse med værftsdagen.
Forfatter er Kai Nissen, som har skrevet de små teaterstykker dmk tidligere har fået opført.
Først historien om ”Calcutta blues” om Calcuttas forlis ved Læsø, siden ”Flora” om Jørgen
Bruhns ungdomsliv som skibsdreng og kgl. Privilegeret kaper og frem til hans giftermål med
Maria Margeretha Borse.
Instruktør er Niel Damkjær fra Haderslev og der vil være samarbejde med Det lille teater i
Aabenraa, Gråsten og Sønderjysk Forsøgsscene.
På bestyrelsens vegne
Poul Stenderup
Formand
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