Dette er den sidste årsberetning under foreningens hidtidige navn.
Fra den 1. jan. 2019 skiftede vi navn til Gudhjem By- og Museumsforening.

For- & bagside fotos:
Sigurd Vasegaard - ubrændt lerskulptur
Niels Lergaard - litografi trykt på papir
Julie Høm - åbo / skulptur i stentøj
Per Rehfeldt - fad i keramik
Alle værker, som Museet har i sin samling.

Gudhjem By- og Museumsforening
Stationsvej 1 • 3760 Gudhjem
cvr. 10270782
info@gudhjemmuseum.dk
www.gudhjemmuseum.dk

Ordinær generalforsamling
onsdag 6. marts 2019 kl. 19:30
på Gudhjem Museum
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2018
3. Regnskab 2018
4. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Claus Sonne.
		
Maj-Britt Løwe Clausen (genopstiller ikke).
		
Bitten Danig (genopstiller ikke).
		
Kirsten Laurberg Lund (valgt i 2018 for 2 år) ønsker at udtræde.
		

Derudover er der een ledig plads i bestyrelsen.

b. Suppleanter
Suppleanterne Hanne Strøby og Käthe Bruun Jensen er ikke på valg, men hvis
de vælges til bestyrelsen jfr pkt a, skal der vælges nye suppleanter
(for henholdsvis 1 og 2 år).
c. Revisor
På valg er: Rønne Revision
5. Kontingent for 2020
6. Indkomne forslag
7. Gudhjem-prisen 2019
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsberetning for 2018
Ved generalforsamlingen i marts 2018 var der genvalg af Hans-Martin Bloch,
Hans Jørgen Jensen, Jørgen Jespersen og Kirsten Laurberg Lund.
Nyvalgt blev Ole Christensen (nu Ole Stigemo).
Ny suppleant blev Käthe Bruun Jensen.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med formand Jørgen Jespersen,
næstformand og kasserer Hans Jørgen Jensen og sekretær Ole Stigemo.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bitten Danig, Hans-Martin Bloch, Maj-Britt Löwe
Clausen, Kirsten Laurberg Lund og Claus Sonne; suppleanter: Hanne Strøby og
Käthe Bruun Jensen.
Bestyrelsen har i 2018 holdt 8 møder.
I årets løb er udsendt 2 nyhedsbreve til medlemmerne.
Økonomi og besøgstal
Besøgstallet på museet blev stort set som i 2017, nemlig 4.176, på trods af en varm
sommer, som jo ikke trækker mange museumsgæster. Og årets regnskab viser et
pænt overskud på knap 21.000 kr.
I årets løb har vi haft en stor medlemstilgang på over 30 %, således at vi ved årets
udgang havde 554 medlemmer. Det glæder selvfølgelig bestyrelsen.
Driften i 2019 ser lys ud: Vi har modtaget kommunens årlige tilskud på ca. 150.000
kr.
Bygningerne har det fortsat godt, selv om en fornyelse af vores køkken står på
programmet.
Udstillingsprogrammet for 2019 er ved at være klar og vores billettører er klar til
en sæson, som på grund af en sen påske bliver lidt kortere end sidste år.
Lokalsamfundspuljen
Foreningen modtog i 2018 ca. 50.000 kr. fra den såkaldte lokalsamfundspulje, som
kommunen årligt fordeler til alle øens borger- og byforeninger til udsmykning,
juletræer og lokale aktiviteter. De blev i juni på et møde mellem alle byens foreninger i enighed fordelt til Aktive Kvinder (Jul i møllen), By- og Mindeforeningen
(juleudsmykning), Gadeteaterfestivalen, Scala Gudhjem (nyt billetsystem og
kulturuge-arrangement), Flådeselskabet (hjælp til ny flåde), Menighedsrådet
(bænk i Holkadalen).

Årets udstillinger
Ud over vores 3 permanente udstillinger (Høstskitser, Lokalhistorisk udstilling og
Stationens historie) blev det til 10 særudstillinger i udstillingssalen og i de fri lokaler i stationsbygningen.
Særudstillingerne omfattede:
Jan Kuloj.
Brændt emalie på papir / Grafiske tolkninger af landskaber i tiltag & aftag.
24. marts til 22. april i udstillingssalen.
Sigurd Vasegaard.
Grafik, tryk, malerier & skulpturer af en af Gudhjems og sidste århundredes store
kunstnere. 24. marts til 22. april i stationsbygningen.
Textilmessen.
Årlig tilbagevendende udstilling, hvor vævere, strikkere, filtere, hæklere & patchworkere fra hele hele Bornholm viser deres arbejder. 26. - 29 april i hele museet.
Kunstrunden.
Godt 100 af øens kunstnere udstillede for 3. år på museet.
10. maj til 3 juni på hele museet.
Earthbound II.
Kunstnergruppen udstillede i salen med malerier, akvareller og skulpturer.
Gensyn fra 2016. 9. juni til 22. juli.
H.P.Haagensen.
Gudhjemmaler og byfødt. Udstilling i stationsbygningen. 9 juni til 22 juli.
Holkahesten.
Det var 18 gang kunstnersammenslutningen plus 4 nye gæster udstillede i hele
museet. 18. juli til 2. september.
Bordets Landskab.
I forbindelse med den Internationale Keramik Biennale fremviste 8 af de førende
bornholmske brugskeramikere deres arbejde i udstillingssalen. 8.- 23. september.
Øjebliksbilleder fra Gudhjem.
Lokalhistorisk udstilling med malerier, fotos etc. fra Gudhjem. Stationsbygning.
8. september til 28. oktober.
Axel Munch.
Maler og "hovedarkitekten" bag forening og museum. I anledning af 100 året for
hans fødsel og 50 året for vores forenings stiftelse. Retrospektiv udstilling i udstillingssalen. 28. september til 28. oktober.
I vores nyhedsbrev i september skrev vi, at “skulpturparken foran museet kommer
i år”. Det skete desværre ikke. Vores fondsansøgning om finansiering af flytning
af de 8 skulpturer som billedhugger Jun-ichi Inoue's enke har langtidsudlånt til
museet blev desværre afvist, så vi er lige nu ved at lede efter andre muligheder.

Lokalhistorisk arbejde/Gudhjem Arkiv
Den lokalhistoriske gruppe har over sommeren især arbejdet med udstillingen
”Øjebliksbilleder fra Gudhjems historie”.
Vi får jævnligt spændende nye arkivalier, i år skal specielt to nye donationer
nævnes: Peter Funch har overdraget os bl.a. Tia og Knud Larsens arbejdsdagbøger fra et helt liv som snedker i Gudhjem. Ellen Bendtsen og Tage Jensen har
doneret et meget spændende opslagsværk ”Dansk Fiskeristat 1936 ” og to stole.
I løbet af efteråret har vi arbejdet med at gøre Viggo Pedersens register over huse
i Gudhjem og Melsted tilgængelig på vores hjemmeside.
Vi har flere spændende tekster, som vil komme på Gudhjem By – og Museumsforenings side, når siden er funktionsdygtig igen. Fotos er løbende registreret og
gjort tilgængelige på hjemmesiden Gudhjem Arkiv.
Vi er ved at nytænke den lokalhistoriske udstilling på første sal, så vi får fortalt lidt
flere historier.
Vores hjemmeside Gudhjem Arkiv får hele tiden nye billeder; mange folk vil gerne
have deres familiebilleder på vores hjemmeside. Man kan nu søge på person- og
stednavne, så kig forbi hjemmesiden og se, om vi har noget om jeres familie eller
jeres hus.
Byforeningsarbejdet
Året har været et af de travleste år nogensinde på dette felt. Takket været især
en række kommunale initiativer, har vi skullet forholde os til flere emner af stor
betydning for vores lokalsamfund. Og så var der i sommervarmen sagen om “det
sorte cafe-skur” på havnen!
Emnerne har været detaljeret omtalt i årets nyhedsbrevene; her er et kort overblik:
Trafik og parkering:
Sommerens trafikkaos nede i byen vokser hvert år.
Nogle forbedringer er dog opnået de senere år, især omkring Nørresand.
Men trafikbelastningen nede i byen er uholdbar. Kommunen har indset det,
og arbejder på en ny parkeringsstrategi, hvor flere skal parkere oven for byen.
Foreningen har i foråret sammen med Erhvervs- og Handelstandsforeningen og
Flådeselskabet fremlagt et fælles oplæg, som vi håber bliver grundlag for kommunens strategi, som vi venter på i spænding. Der er flere opgaver, som vi bliver
involveret i: udformning af ny stor parkeringsplads, mulighed for shuttlebus til/
fra parkeringen, gode stiforbindelser ned i byen mm. Vi håber der allerede vil ske
forbedringer den kommende sommer.
Tomme huse:
Fortsat et hedt emne. Kommunen har i nu to år øget sin indsats, men der er langt
igen; vi har stadig mange ulovligt tomme huse i byen. Det er vores håb at den
kommende ny boligpolitik i kommunen vil sikre en mere intensiv kommunal
indsats og en øget information, der vil virke afskrækkende over for mulige nye
overtrædere. Vi har taget flere initiativer over for kommunen i årets løb, oftest i
samarbejde med Svaneke byforening. Desuden har vi lavet en “Velkomstpjece
til nye borgere”, og herunder et indstik om bopælspligten. Den er omdelt til alle
helårshusstande i starten af 2019.

Kloge m2:
Et begreb, der anvendes af kommunen, hvor man ser på hvordan kommunens
bygninger lokalt bedst kan anvendes og måske reduceres. Gudhjem er forsøgskanin på dette felt og vi har i årets løb gjort vores til, at der bliver en reel undersøgelse af, hvorledes det tidligere plejehjem kan anvendes til gavn for alle og
uden at biblioteket flyttes væk fra sin gode placering nede i byen.
En bredt sammensat gruppe under byforeningens ledelse arbejder på det frem
til maj 2019.
Navne og skilte:
Navne og skilte på stier og gænger kom i årets løb, takket være et godt samarbejde mellem kommunen og vores “grønne gruppe”.
Gruppen har kig på andre forbedringer rundt i byen.
Havnene:
Kommunens havnereparation kom så småt i gang i slutningen af 2018, men blev
standset igen efter kontakter mellem foreningen og kommunen. Der var flere
årsager hertil, men vi forventer at kommunen genoptager reparationsarbejdet, svarende til den øremærkede bevillingen på kr 870.000 til kernevedligehold af Gudhjem havn. Reparationerne er meget påkrævede.
På baggrund af den omtalte sag om cafebyggeri på havnen i sommer og problemerne med havnereparationerne sendte vi i september et oplæg til kommunen med foreningens synspunkter på hele problematikken, og efter et møde
med ledelsen i Natur & Miljø blev vi stillet i udsigt at der vil komme helt nye og
klare retningslinier for havnearealernes anvendelse. Det afventer vi med stor
spænding.
Gudhjemprisen 2018
Forskønnelsesprisen gik til de to familier, der med en nænsom og smuk renovering af den gamle røgeribygning på Nørresand havn etablerede “Cafe Norresan”
og hædersprisen gik til Jørgen Koefoed, der som udstillingsleder i 2016 og -17
med stor energi og entusiasme har sikret museet en udstillingsprofil med kant
og fornyelse, og som derudover i en årrække har ydet en meget stor indsats som
frivillig i Scala Gudhjem.
Bornholms Kulturuge
16. september var “Gudhjem-dag” i Bornholms Kulturuge, med en lang række
aktiviteter i byen. Foreningen gennemførte 2 arrangementer, nemlig Tur ad Gudhjems hemmelige stier og foredrag på museet om keramik & stentøj på Bornholm før, nu og fremover.

Foreningens 50-års jubilæum
Jubilæet blev fejret søndag den 18. november med en hyggelig reception på
museet med knap 100 deltagere, med indbudte gæster og samarbejdspartnere
samt medlemmer.
Formanden talte om de store milepæle i foreningens historie - dels for museet og
kunsten, dels for byforeningsarbejdet, og Kirsten Laurberg Lund supplerede om
lokal-historien.
Der var stor tak til alle, der har bidraget gennem tiderne til foreningens fremme
og de resultater, som er opnået. Fra kommunen talte viceborgmester Anne
Thomas. Ursula Bambuch akkompagneret af pianist Carsten Lund krydrede
eftermiddagen med nogle dejlige operaarier, og der var lækre tapas fra Truberg
til vinen. Vi fik skålet og råbt hurra for foreningen, som blev ønsket en lykkelig
fremtid.
Årets “udflugt” for billettører og andre hjælpere blev afholdt som en festmiddag
på museet samme aften som jubilæet. En herlig 3-retters menu fra Truberg blev
indtaget ved det lange smukt pyntede bord med 34 deltagere.
Johan Lorentzen havde fundet dejlige sange frem og akkompagnerede selv.
Skønsangen blev bedre og bedre som aftenen skred frem! Formanden holdt den
traditionelle takketale og Ole Stigemo fra udstillingsudvalget orienterede om
udstillingerne i 2019. En rigtig hyggelig aften.
Julekalenderen i Gudhjem
Igen i år var foreningen med i byens hyggelig julekalender. Vi åbnede låge nr 6,
som Sanne havde pyntet meget flot, med gamle sjove ting. Sumi og Käthe havde
lavet dejlig æblegløgg, som, sammen med Sannes og Yrsas hjemmebag, skabte
dejlig julestemning blandt de ca. 60 fremmødte.
Årets gaver til museet
Ud over de gaver der er omtalt ovenfor, har vi fra Axel Bredsdorff i Vedbæk modtaget et maleri af hans forfader Axel Bredsdorff, samt et maleri af Gudhjem Mølle,
malet 1928 af Edele Tronier, der udstillede på Charlottenborg i 1920-30erne; det er
en gave fra Vibber Hermansen, Rødovre.

Afslutning og tak
Vi takker først og fremmest Bornholms Regionskommune for det årlige tilskud
til Gudhjem Museums drift, og alle årets udstillere og gavegivere, samt de venlige
privatpersoner der har udlånt os malerier til udstillingerne om H.P. Haagensen og
Axel Munch.
Gudhjem Museum er siden starten i 1969 drevet udelukkende ved frivillig, ulønnet
arbejde af en lang række borgere og venner af Gudhjem. Vi retter en varm tak til
alle, der har bidraget i 2018, såvel alle billettører som aktive i vores medlemsgrupper, plakatomdelere, græsplæneklipper m.fl., der sammen med bestyrelsen har
skabt årets resultater.

Bestyrelsen
Jørgen Jespersen
formand
Kirsten Laurberg Lund		

Hans Jørgen Jensen		
næstformand og kasserer		
Bitten Danig		

Hans-Martin Bloch						

Ole Stigemo
sekretær
Maj-Britt Clausen
Claus Sonne

Øjebliksbilleder fra udstillingsåret 2018.

