Bestyrelsesberetning 2019 - Det Maritime Kalvø –
Generalforsamlingen den
Året 2019 har været et spændende aktivitets år for Det Maritime Kalvø.
Herrehuset
Stenbjerg Ejendomme A/S og DMK fik sidste år en aftale om at leje Herrehuset.
Vi fik råderet over et rum i nederste etage. Vi fik ikke aftalerne på plads, om at kunne igangsætte en renovering, men efterfølgende er der skabt klarhed og det betyder at vi formentlig i
løbet af 2020 kan gøre det færdigt. Derudover har vi fået aftalt, at der kan indrettes værksted i
rummet ved siden af.
.
Vi planlægger at det kan bruges til små møder og opbevaring af kostumer, veste m.m.
Museets udstillinger tiltrækker publikum.
Succesen med vore udstillinger i Herrehuset fortsætter. Også 2019 har museet været godt
besøgt. Der har været 1959 besøgende i år. Den positive udvikling gælder også de gruppebesøg som vi stille og roligt har forøget.
Tak til de der har været med til at løfte denne opgave. Hvis vi ville kunne vi sagtens øge
denne aktivitet. Især skoler har interesse, især efter at der ikke er så mange penge til rejser.
Skolerne er i øvrigt også et område vi vil dyrke lidt mere, dels fordi vi har noget at byde ind
med, som kan integreres i den normale undervisning, dels fordi skolerne selv overvejer at inddrage lokale naturområder og stedbundne attraktioner i undervisningen.
Vi ser hvad der sker, DMK vil i hvert fald gerne være med indenfor de rammer vi nu en gang
har.
Samarbejde med Aabenraa museum
I 2019 har vi haft et godt samarbejde med Aabenraa museums venner (foreningen) ligesom
der er praktisk kontakt til de frivillige på Michelsens Gaard. Det er ønskeligt om Museum Sønderjylland kunne åbne op for kontakt og støtte til de små lokale museer, herunder vort lille
museum på Kalvø, som har fået et godt renommé rundt om.
Samarbejde med Aabenraa turistforening og Aabenraa kommune m.fl.
Samarbejdet med Aabenraa kommune udvikler sig positivt, Det har især betydning for formidlingen af den Maritime Turisme og Kulturarv. DMK’ Værftsmuseum er blevet et anerkendt besøgssted som har betydning for formidlingen af Aabenraa bys Maritime historie. Jeg har været inddraget i anskaffelsen af et træskib, som ikke er afsluttet. I tilknytning til det har vi sagt ja
til et udviklingsprojekt, hvor et givet projekt skal bruges som event med udgangspunkt i Eng-
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landskrigen i 1807. Det er især Jørgen Bruhns aktivitet som Kgl. Pirat og Kaper. Der kan skabes mange events som kan styrke fantasien. Projektet har igen tilknytning til kanonbatteriet i
Aabenraa, som blev etableret i 2019. Vi kan være med til information og events. Det vil være
en gevinst også for os, hvis vi kan trække på et sådant fartøj.
Forholdet til turistforeningen er også i en positiv udvikling. Vi får markedsført vore aktiviteter
på både hjemmeside og Facebook gennem turistforeningen.
Vi har et godt samarbejde med Byhistorisk forening, som vi skabte en event sammen med
omkring Dannebrogs 800 år jubilæum.
Vi har jo i Genner en unik legende omkring præsentation af Dannebrog, som er noget ældre
end den historie der er i Aabenraa. Valdemar Sejr gik i land på Genner Strand, fik skabt en
stensætning, der skulle markere denne begivenhed.
Jeg håber meget at kontakten til Byhistorisk forening bliver uddybet.
Det Maritime Slesvig, som er et netværk mellem historiske maritime foreninger i Slesvig, blev
ikke markeret yderligere i 2019, men behovet for at gøre noget er der fortsat. Der skal søges
partnere, der kan varetage administrationen og ledelsen af projektet. Vi har stadig opgaven
på bordet. Det handler om at skabe forudsætninger for at få nye generationer inddraget i det
maritime historiske foreningsarbejde. Det er et gennemgående problem i netværket, at det
kniber med rekrutteringen af yngre aktive.
Vi samarbejder også med Kulturforeningen HUGIN, der bestyres af Claus Hellsbøl. Han tilbyder en sommerhøjskole med udgang fra Kalvø umiddelbart efter Værftsdagen. Det er en velbesøgt aktivitet. Vort input er besøg på museet.
Medlemssejlads med bådene er stadig et aktiv.
Vores bådaktiviteter koordineres af Bo Næsborg og Johannes Thomsen. Det er fortsat udvikling af aktiviteter, til stor glæde for de der deltager. Vi mangler dog stadig et fast værksted,
hvor bådene kan blive serviceret.
Vi troede at vi i 2019 havde fået etableret en fast broforbindelse, der kunne holde til vinterens
strabadser. Det har vi ikke – så igen i år, måtte der bruges kræfter på at reparere broen og
bruge meget tid på det fremfor at sejle. Det lykkedes, som det fremgår tidligere at få sejlet og
man har da også været med på Værftsdagen.
Desværre har vi igen i denne vinter fået ødelagt broen, så nu presser bestyrelsen på med andre løsninger.
Tak til Bo, der utrættelig holder godt fast i roret på denne aktivitet.
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Værftsdagen 2019.
Værftsdagen blev igen i 2019 afholdt den tredje søndag i august. Vi må fastslå at den aktivitet
er blevet en fast tradition og et fast element i sommerens aktiviteter i området. Mangfoldigheden af aktiviteter sker takket være de mange frivillige aktører, der støtter op om denne aktivitet.
Tak for et rigtig godt samarbejde med Menighedsrådet for Genner Sogn som medvirker til at
få værftsdagen til at blive en mangfoldig event.
Desværre måtte vi 2019 savne Badehotellet og på nuværende tidspunkt ved vi ikke hvordan
det vil forløbe. Vi fik en aftale med ”Havnegrillen”, som stillede en pølsevogn op på pladsen,
så der kunne serveres lidt spiseligt til vore gæster og ikke mindst vore hjælpere.
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 skib ved at gøre det, prøve at have ror og tovværk i hænderne. På
samme måde søger vi at levendegøre historien på og omkring Kalvø.
I årets løb har vi indledt yderligere kontakt til de lokalhistoriske foreninger. Det gælder Rødekro og Hoptrup og især Lokalhistorisk forening i Løjt, hvor i forbindelse med Værftsdagen
lånte kostumer, så vi kan skabe yderligere autensitet når vi har vores Værftsdag. Tak for det.
Det falder godt i tråd med, hvad vi kan få støtte til at lave, hvilket heller ikke er uden betydning.
I 2020 er det 10’ende år i træk vi afholder Værftsdagen, så mon ikke det er noget der kan
bære videre fremadrettet. Desværre aflyses den i år på grund af Corona-krisen. Så det bliver
1o’ende gang næste år.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er, set med mine øjne, et godt hold. 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. Også suppleanter og tilforordnede deltager aktivt.
Hrolf Thorulf bad sig blive fritaget for bestyrelsesarbejdet, og han blev erstattet af Harry Lorenzen. Hrolf fortsætter som leder af museet – tak din indsats Hrolf i bestyrelses sammenhæng.
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Desværre måtte vi erkende at livet ikke kan forudses. Karl Erik fik en voldsom hjerneblødning
i slutningen af januar, hvilket betyder at han ikke kunne varetage kassererjobbet længere.
Mange tak til Karl Erik med håbet om en snarlig helbredelse.
Vi har i år gjort brug af begge vore suppleanter, der heldigvis begge sagde ja, til at træde ind i
bestyrelsen. Tak til Harry og Rolf for det.
Tak
Vi sender en varm tak til vore aktive i forskellige roller.
Tak til vore rundvisere og især Hrolf, der kordinerer og tager de fleste af dem. De besøgende
er glade for dem.
Udstillingerne har i årets løb modtaget nogle donationer, som vi er glade for. Vi fik noget spisebestik, som har tilhørt Hans Bruhn og noget måske Jørgen Bruhn.
Der blev på et tidspunkt lavet et projekt, hvor planen var at skabe ”Cimber-riggen” til opstilling
på Sønderstrand. Til at illustrere projektet blev der af det dygtige modelbygger hold under søfartsmuseet, lavet en model, som DMK har modtaget. Vi har endvidere modtaget et stort fotografi af et maleri af ”Calloe” som bliver præsenteret i 2020, i øvrigt sammen med en donation
fra Tyskland i form af originalt maleri af ”Calloe”.
Vi har fra Hanne Løfquist modtaget en slægtsbog, som hendes far har udarbejdet. Den omhandler blandt andet Jørgen Bruhns slægt og relationer til fra 16’hundredetallet. Tak for donationer, som vi søger at tage hånd om.
Vi takker også vore trofaste kustoder, for uden deres frivillige indsats havde der ikke været
meget åbent i Herrehuset.
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.
I år afvikler vi Værftsdagen, den 16 august, hvor vi fokuserer på håndværket og livet på øen.
Vi vil prøve at gøre dagen mere aktiv og inddrage børnene.
Til sidst tak til alle. – med håbet om en fortsat god sæson 2020..
På bestyrelsens vegne
Poul Stenderup
Formand
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