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Ny museumsinspektør

Rikke Bay er 1. april ansat som muse-
umsinspektør for Nordjyllands Histo-
riske Museum, Hadsund og Mariager.
Rikke Bay blev uddannet i 2007 som 
historiker efter 5½ års studier på Aal-
borg Universitets Center, og har siden 
arbejdet som vikar forskellige steder 
i Nordjyllands Historiske Museums 
forskellige afdelinger, bl.a. Lindholm 
Høje, Hals, Fyrkat, men hun har også 
været i praktik en kort tid i 2008 her 
i Hadsund.
Den nye museumsinspektør glæder 
sig til at komme i gang med arbejdet 
og møde personale og andre gæster af 

huset, men den første tid vil hun bru-
ge til at sætte sig ind i arbejdsgangen 
i huset og når det er på plads, er det 
ikke utænkeligt at der kommer til at 
ske ændringer.
- Jeg glæder mig også til at møde den 
nye bestyrelse fra støtteforeningen for 
at høre, hvad vi kan hjælpe hinanden 
med fremover.
Rikke Bay bor i Vadum med mand og 
to børn, en dreng og pige. 

Foto: hhr-freelance.dk
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Bestyrelsen:
Formand
Dennis Lybech
Rolighedsvej 36, 9560 Hadsund
Tlf.: 9857 3838 / Mobil: 6060 3838
Mail: dennislybech@get2net.dk

Næstformand/sekretær
Birthe Sauer
Lyngbyvej 25, Lyngby, 9520 Skørping
Tlf.: 9833 9607 / Mobil: 4052 9713
Mail: bogtsaur@gmail.com

Kasserer
Mona Andersen
Havnøvej 3, Visborg, 9560 Hadsund
Tlf.: 9857 2454 / Mobil: 5328 2870
Mail: mona.visborg@gmail.com

Steen Madsen
Hyldevej 2, 9560 Hadsund
Tlf.: 9857 5905 / Mobil: 3088 5904
Mail: madsen-steen@jubii.dk

Hans Henrik Rasmussen
Søhøjvej 16, 9560 Hadsund
Mobil: 6146 9433
Mail: hans@hhr-freelance.dk

Formand:
Dennis Lybech
Rolighedsvej, Hadsund.
Født 27. september 1956 i Vestergade 
nr. 7.
Flyttede i 58 til Rolighedsvej hvor jeg 
er, opvokset samme med min 4 år ældre 
broder Arne. 
Gik ud at skolen med 9. klasse afgang 
i 1972. Fik da job som arbejdsdreng på 
det legendariske Hadsund Traktorlager 
og kom i lære der i 1974.
Blev udlært i 1977, kom til Militæret 
samme år til den nye kaserne Antvor-
skov ved Slagelse. Hjemvendt til Had-
sund i foråret 1978.
Fik med det samme job på Hadsund 
Betonværk og begyndte i 1979 med at 
drive Taxifi rmaet Hadsund Taxi. Dette 
drev jeg indtil år 2000 hvor jeg afhæn-
dede det. Beholdte en bil hvor jeg kørte 
med nogle handicappede børn. Da de 
skulle videre i skole osv. Kom jeg til at, 
køre Bogbus ved Randers Bibliotek og 
der er jeg stadig ansat men kun nu 19 
timer ugentligt. De øvrige timer er løs 
vikar som Bilsagkyndig hos Applus + i 
Hadsund.
Fritid Museumsforeningen, camping, 
en god bog når tiden tillader det, og har 

et lille hobbyfi rma, hvor han laver lidt 
med biler osv.
Gift på 30. år med Dorthe, har 3 voks-
ne børn på 32, 30 og 22 år samt et bar-
nebarn på 2.

Næstformand/Sekretær
Birthe Hassing Sauer
Lyngbyvej 25, Lyngby, 
9520 Skørping.
Opvokset: Nyboder, København.
Skole/uddannelse: Nyboder Skole/Kon-
toruddannelse Livsforsikringsselskabet 
Utrecht, København. Løbende videre-
uddannelse indenfor kontorfaget.
Arbejde: Går i april på folkepension 
– sidste ansættelse: Chefsekretær i Re-
gional Udvikling (erhvervsudvikling, 
kultur, uddannelse, oplevelse samt jord-
forurening og råstoff er), Region Nord-
jylland.
Fritid: Slægtsforskning, egnshistorie 
(både her og i Sønderjylland hvor min 
mors familie kommer fra). Ferier går 
til Skotland hvor vi de sidste 10 år har 
besøgt mange områder.  Igennem 20 
år racehunde – islandske fårehunde: 
Udstillinger samt lidt avl. Shetlandspo-
nyer, avl. Efter 1. maj har vi kun en kat 
tilbage.

Ny bestyrelse Familie: Flyttede i 1992 til Nordjylland 
(Klarup) og blev gift med Torben, der 
er født på Møllebakken i Hadsund. En 
datter, svigersøn og fi re børnebørn – de 
bor i Viborg.

Kasserer
Mona Andersen
Havnøvej 3, Visborg, 
9560 Hadsund

Født 17. januar 1942 i Aalborg, hvor 
jer gik i skole og tog realeksamen.
Var kontorassistent på en cementfa-
brik.
Flyttede i 1967 til Hadsund Syd sam-
men med min mand og nyfødte søn.
Jeg har arbejdet i hjemmeplejen og på 
plejehejem.
Jeg gik i et par år på VUC i Hadsund 
hvor jeg tog en Hf-eksamen.
Min fritid bruger jeg på familien og 
min hobby, som er historie især
arbejdet med lokalhistorie.
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Bestyrelsesmedlem:
Hans Henrik Rasmussen
Søhøjvej 16, 
9560 Hadsund Syd
Født 12. maj 1949 i Brogade 10, hvor 
jeg også er vokset op sammen med en 
fl ok herlige drenge/piger, hvor vi havde 
hele den gamle tømmerhandel og hav-
nen som legeplads.
Gik på Hadsund skole til og med 10 
klasse (den første årgang)
Og kom i lære som automekaniker i 
1965, har arbejde som svend, montør i 
Sverige, på Volvo i Gøteborg
Kom igen i lære som kontorassistent i 
1974 på Hadsund Folkeblad, hvor har 
jeg været lige siden.
Fritid har op gennem årene brugt i na-
turen, først som ulveunge, stor spejder, 
tropsassistent, Hjemmeværnet siden 
1974, Fodslaw,
Og elsker den dag i dag at gå lange ture 
med min hun Molly. Kan også lige at 
”lege” handyman, og kan tit fi ndes i mit 
”værksted”.
Familien er ikke stor, er gift med Inger 
Østergaard, har ingen børn ud over 
”Molly”.

Bestyrelsesmedlem
Steen Madsen
Hyldevej 2 Hadsund

Født og opvokset i Hadsund med et 
ophold i Grønland i 18 år
Gået på Hadsund skole. Derefter 
udstået læretid i Engelsk Herre 
Magasin og de første 2 år af 
Butiktorvets eksistens ansat i Mr. 
B.B.
Ansat hos Trifolium, Hadsund.
Lokalhistorie og naturen.

Suppleant
Maria Hürlimann
c/o Hadsund Camping 
og Vandrerhjem
Født 3. juli 1953 i en lille by i Svejst.
8 år skole i Svejst + 1 år studieophold 
i Frankrig.
Kom i lære som kontorassistent i 1968. 
Efter at have prøvet forskellige job, kom 
jeg i 1993 – i første omgang i 3 må-
neder - til Hobro. Siden 1996 bosat i 
Denmark, hvor jeg var på Søfartssko-
len.
I 1997 købte jeg campingvogn i Had-

sund, hvor jeg har boet siden. I 2002 
overtog jeg Campingpladsen, hvor jeg 
tid møde gamle Hadsundere eller folk 
der tidligere boede i byen.
Fritid gå med at cykle, turen i naturen, 
rejse.

Dorthe Munkhaus
Tinggade 8, 9560 Hadsund
Født og opvokset nord for København.
Realeksamen, Udlært teknisk tegner - 
for mange år siden.
I dag indehaver af Hadsund Antikvariat 
& Servicemedarbejder ved Hadsund 
Kirke.
Min sparsomme fritid bliver brugt på 
børnebørn, hus & have samt kultur & 
natur.

Hele byens ”Moder og børn” ligge 
stadig og venter på nogle venlige 
sjæle, der får hende sat lodret op et 
centralt sted i byen.
Skulpturen er lavet af billedhugger 
Frantz V. Hansen (søg ham på net-
tet), og opstillet midt på den tidligere 
skolegårds drikkevandkumme i de-
cember 1955.
Midlerne til hende blev fremskaffet 
ved bidrag fra PRIVATPERSONER.
Højtideligheden da ”Hun” blev af-
sløret på skolen, blev overværet bl.a. 
af repræsentanter fra omegnens kom-
muner, sogneråd, skolekommissio-
nen. Skolekommissionens formand 
overgav skulpturen til kommunen. 
Sognerådsformanden overdrog der-
efter ”hende” i skoleinspektørens 

varetægt med ønsket om, at den må 
bevares som et symbol på skolens liv 
og trivsel i kommende slægtled.
Skoleinspektøren lovede at værne om 
den smukke gave, hvad ikke er sket, 
så for at råde bod på skoleinspektø-
rens sømmelighed, vil det være på 
sin ret at få hende frem, til glæde for 
alle os der kan huske hende. 

Skulptur af en ikke 
”hvem som helst”.
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Referat fra ordinær general-forsamling 
i Museumsforeningen for Hadsund og 
Omegn mandag den 31. marts 2014 kl. 
19.00 i Hadsund Kulturcenter, Kirke-
gade 2-4, Hadsund.

Deltagere fra bestyrelsen:
Dennis Lybech, fg. formand, Mona 
Andersen, Hanne Vestergaard, Ma-
ria Hürlimann (suppleant), Heino 
Wessel Hansen (suppleant) og Birthe 
Sauer
Øvrige deltagere var 35 medlemmer 
af Museums-foreningen samt direk-
tør Lars Nørbach, Nordjyllands Hi-
storiske Museum.

1. Valg af dirigent og referent:
Dennis Lybech bød velkommen og 
foreslog Lars Nørbach som dirigent. 
Forslaget blev godkendt.
Dennis Lybech foreslog Birthe Sauer 
som referent. Forslaget blev god-
kendt.
Lars Nørbach takkede for valget og 
fastslog, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. Han gav samtidig 
udtryk for det positive i at så mange 
var kommet for at høre om Muse-
umsforeningen og museet.
Han gav derefter ordet til Dennis Ly-
bech.

2. Bestyrelsens beretning ved fg. 
formand Dennis Lybech:
Just Christensen spurgte efterfølgen-
de: Hvorfor gik formanden og bliver 
de andre i bestyrelsen?
Dirigenten henviste, som svar på 
det første spørgsmål, til mail sendt 
fra Gunner Buck til medlemmer på 
mailliste den 14. januar samt indlæg 
i skrevne medier. Som svar på spørgs-
mål to henvistes til dagsordenens 
pkt. 4.
Beretningen blev godkendt. Beret-
ningen er vedlagt referatet.

3. Afl æggelse af regnskab:
Mona Andersen omdelte regnskabet 
til gennemgang.
Der var spørgsmål til placeringen i 

regnskabet af andelen af kontingentet 
til museet (under indtægter). Årsagen 
til placeringen undersøges frem mod 
næste generalforsamling.
Der var spørgsmål til prisen på tryk-
ning af Nyhedsbrevet set i lyset af 
de mange medlemmer der nu er på 
mail-listen. Svaret var at det høje an-
tal medlemmer på mail-listen først 
er nået sent på året. I 2014 forventes 
udgifterne til tryk at blive væsentligt 
mindre, ligesom portoudgiften hol-
des nede ved, at kun breve udenfor 
Hadsund og nærmeste omegn sendes 
via PostDK. Øvrige breve omdeles 
som tidligere af bestyrelsens med-
lemmer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremtiden for Museums- forenin-
gen for Hadsund og Omegn:
Birthe Sauer svarede på Just Chri-
stensens spørgsmål om bestyrelsen 
ville fortsætte. Svaret var ja. Man 
har valgt at slå en streg i sandet og se 
fremad. De forløbne år har der været 
sat mange gode initiativer i gang og 
bestyrelsen har gennem længere tid 
samlet på ideer til mulige aktiviteter. 
Både aktiviteter i samarbejde med 
museet, andre samarbejds-partnere 
og i foreningens regi. Ideerne blev 
præsenteret.
Ideer til aktiviteter i 2014 samt 1. 
kvartal 2015 er vedlagt referatet.
Efterfølgende var spørgsmålet fra 
bestyrelsen til medlemmerne: Skal 
Museumsforeningen for Hadsund 
og Omegn fortsætte? Er der blandt 
medlemmerne interesse for de nævn-
te aktiviteter. Er der fl ere ideer og 
forslag?
Flere af de tilstedeværende gav ud-
tryk for, at der var mange gode ideer. 
Der blev udtrykt ønske om fl ere ar-
rangementer med lokalhistorien i fo-
kus ligesom lettere adgang til brug af 
Lokalhistorisk Arkiv blev nævnt.
Der blev spurgt til Gammelt Nyt’s 
fremtid. Mona Andersen oplyste, at 
arbejdet fortsætter uændret i regi af 
de lokalhistoriske arkiver. efterlyste 

gode historier til kommende numre 
af Gammelt Nyt.
Lars Nørbach orienterede derefter om 
de aktuelle ændringer på museet.
Bl.a. med baggrund i hvad der skete i 
januar og det faktum, at Lise Ander-
sen gennem længere tid
har haft en stigende arbejdsmængde, 
har Lars Nørbach valgt at foretage 
nogle ændringer i
organisationen på Rosendal. I for-
bindelse medet bestyrelsesmøde i 
Nordjylland Historiske
Museum den 19. marts, fremlagde 
han er forslag til en midlertidig æn-
dring for at få en bedre
arbejdsdeling: Forslaget blev god-
kendt af bestyrelsen og træder i kraft 
pr. 1. april:
- Lise Andersen vil fremadrettet 
skulle arbejde som forsker/konsulent 
med mølleri og møller som
hovedområde. Blandt hendes mange 
opgaver vil være Møllehistorisk Sam-
ling på Rosendal,
fundraising til renovering af Ulsted 
Mølle, fundraising til gennemførelse 
af udviklingsplanen for de
fysiske rammer på Rosendal, under-
visning og konsulentbistand til andre 
museer/møller. Hun har
stor viden og ekspertise på dette om-
råde ligesom på det lokalhistoriske, 
men arbejdsmængden på
begge områder har bevirket, at det nu 
er mølleri og møller der er Lise An-
dersens hovedområde.
Strategien for Rosendal er, at Møl-
lehistorisk Samling er ”motoren” der 
skal drive Rosendal.
Samlingen skal udbygges. Udvik-
lingsplanen for de fysiske rammer vil 
give Hadsund Egnssamling
fælles faciliteter med Møllehistorisk 
Samling, idet der bygges en mellem-
bygning med fælles toilet,
butik, reception og mødelokale.
Lise Andersen vil indtil videre have 
kontor på Rosendal.
- Til varetagelse af opgaven som leder 
af Hadsund Egnssamling og Lokalar-
kivet samt Mariager

Referat fra generalforsamlingen
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Museum ansættes Rikke Bay 20 ti-
mer ugentligt - mandag, tirsdag og 
torsdag. Rikke Bay ansættes
fra 1. april og året ud. Rikke Bay vil 
være både i Hadsund og i Mariager. 
Rikke Bay er uddannet
historiker og har fl ere gange været 
ansat midlertidigt i forbindelse med 
vakancer på afdelingerne
på Nordjyllands Historiske Muse-
um.
Denne løsning er midlertidig, da der 
i 2014 arbejdes med en ændring af 
organisations-planen for
Nordjyllands Historiske Museum. 
Den nye plan forventes at kunne 
træde i kraft i 2015.
Kristen Gade spurgte til Als Muse-
ums fremtid. Lars Nørbach oriente-
rede om, at bestyrelsen i
Nordjyllands Historiske Museum ef-
ter en lang proces, hvor bl.a. Borger-
foreningen er blev spurgt
om de ville overtage huset, har be-
sluttet at afhænde museet da det er 
for dyrt i drift. Huset er i
meget ringe stand. Det afhændes til 
Mariagerfjord Kommune og dets vi-
dere skæbne kendes p.t.
ikke.
Gerda Jensen gjorde opmærksom på, 
at genstandene fra museet er bevaret. 
Lars Nørbach
oplyste, at det sidste der mangler at 
blive fjernet er en bænk og vejrha-
nen. Dette vil snart ske.
Ronnie Thomsen, der er medlem af 
Nordjyllands Historiske Museums 
bestyrelse, gav udtryk for
bestyrelsens anerkendelse af Lise An-
dersens arbejde med og ekspertise 
omkring møller og mølleri
samt at bestyrelsen fandt det godt, at 
der nu var en aftale om et afgrænset 
område samt at det
store arbejdspres var blevet mindre.
Der var blandt de tilstedeværende 
enighed om, at Lise Andersen skulle 
have stor anerkendelse af
sit arbejde gennem mange år.
Der var også stor anerkendelse af det 
arbejde Gunner Buck havde udført 
som formand for
Museumsforeningen de forløbne to 
år.

5.
5 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Dennis Lybech og Mona Andersen 
blev genvalgt.
Nye bestyrelsesmedlemmer:
Hans Henrik Rasmussen, Søhøjvej 
16, 9560 Hadsund .
Tlf.: 9857 3737- mobil: 6146 9433 - 
mail: hans@hhr-freelance.dk
Steen L. Madsen, Hyldevej 2, 9560 
Hadsund.
Tlf.: 9857 5905 - mobil: 3088 5904 
- mail: madsen-steen@jubii.dk

5 b. Valg af suppleanter:
Maria Hürlimann blev genvalgt.
Ny suppleant:
Dorthe Munkhaus, Tinggade 8, 9560 
Hadsund.
Mobil: 6060 9340 
mail: Munkhaus-H@dsund.dk

5 c. Valg af revisorer og revisorsup-
pleant:
Eivind Eklund og Harry Poulsen 
havde valgt at gå af som revisorer og 
det var derfor nødvendigt at
fi nde to nye revisorer samt en revi-
sorsuppleant:
Revisorer blev:
Ronnie Thomsen, Hybenvej 21, 9560 
Hadsund
Jonna Jacobsen, Lovnkærgårdsvej 5, 
9560 Hadsund
Revisorsuppleant blev:
Hanne Vestergaard, Ørnebakken 10, 
9560 Hadsund.

6. Forelæggelse af budget og ar-
bejdsplan for 2014.
Budget: Da det har været uvist om 
Museumsforeningen skulle fortsætte, 
er der ikke udarbejdet et
budget for 2014. Det vil dog ikke 
være meget forskelligt fra sidste års 
budget.
Bestyrelsen lovede, at budgettet ud-
sendes sammen med referatet fra ge-
neralforsam-lingen.
Arbejdsplan 2014: Se bilag (pkt. 4).

7. Indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag til dags-
ordenen.

8. Fastsættelse af kontingent for 
2015:
Det blev vedtaget at nuværende kon-
tingent for 2014 fortsætter uændret 
for 2014.
Kr. 90,00 for personligt medlem-
skab.
Kr. 150,00 for familiemedlemskab.
Kr. 500,00 for fi rmamedlemskab.

9. Eventuelt:
I forbindelse med pkt. 4 blev der stil-
let spørgsmål til hvorfor suppleanten 
ikke var indtrådt da
Gunner Buch valgte at gå som for-
mand. Svaret var ikke fyldestgørende 
hvorfor Hanne
Vestergaard oplyste, at den ene sup-
pleant havde været bortrejst i en lang 
periode (deltog af
samme årsag ikke i mødet den 13. ja-
nuar og efterfølgende møder) og den 
anden suppleant var
inhabil.
Dirigenten takkede derefter for en 
god aften.

Referent: Birthe Sauer
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Jeg vil hermed forsøge, at komme 
med en så fyldestgørende beret-
ning som det er mig muligt. 
Jeg har kigget referater, nyheds-
breve, snakket med nogle af med-
lemmerne af bestyrelsen for, at 
kunne få denne beretning strikket 
sammen, det har ikke været helt 
nemt. Der er nok noget jeg ikke 
har fået med, men det får at være 
derved. 
Mit syn på en formands beret-
ning er, at den ikke skal skrives 
lige inden en generalforsamling, 
men den skal påbegyndes når det 
nye år starter op, og så løbende 
føres up to date. 
Efter årsskiftet 2012 til 2013 kun-
ne vi opgøre at vi havde 220 med-
lemmer i foreningen. 
Arrangementer, hvor foreningen 
har medvirket, eller gennemført 
arrangementet. 
I 2013: 
Aften om arkæologi den 17. janu-
ar afholdtes her på kulturcentret, 
i samarbejde med Hadsund Egns-
samling 
Lars Egholm fortalte lidt om ar-
bejdet her i vort område. 1. Ud-
gravningen af en 2000 år gammel 
storstensgrav nær Visborg, der blev 
udgravet i slutningen af septem-
ber 2012. Arkæologerne vurderer, 
at den gravlagte er en “kvinde af 
en vis status”, der har fået mange 
smukt dekorerede lerkar, perler og 
andre ting med sig i graven, der er 
fra romersk jernalder. 2. Udgrav-
ning af to huse fra middelalderen 
på en mark nær Korup, der også 
rummede spor efter bebyggelse i 
bondestenalderen og bronzeal-
deren. 3. Ligeledes blev der for-
talt om Arkæologernes arbejde 
ved det kommende renseanlæg 
og langs den nye rørledning fra 

Hadsund til Als. 4. Udgravningen 
af en boplads fra ældre jernal-
der samt en “meget rig” kvinde-
grav fra vikingetiden i kanten af 
Hørby Skoleby ved Hobro. Den 
gravlagte var en “fornem kvinde 
fra vikingesamfundets elite”, som 
arkæologerne beskriver hende. 
Lars fortalte om hendes grav og 
de gaver, hun fi k med sig i gra-
ven. Lars Egholm Nielsen er mu-
seumsinspektør ved Nordjyllands 
Historiske Museum og arbejder 
i det daglige med arkæologisk 
sagsbehandling, udgravning og 
opmåling. 
En helt fi n aften som var i tråd 
med hvad vi gerne ville have af 
sådanne arrangementer. 
Lise Andersen havde 25 års jubi-
læum 1. februar. Der deltog de 
fl este af os fra bestyrelsen, hvor vi 
gik til hånde med kaffebrygning 
og servicering af gæsterne. Det 
var en stor dag for Lise 
Den 14. marts fortalte Bi Skaarup 
om brødets vej gennem tiden, det 
gode brød blev det kaldt. Bi ud-
delte smagsprøver af hendes egen 
produktion. Der deltog ca. 40 
personer, fl ere gav udtryk for det 
var en oplevelsesrig aften. 
Vi har for øvrigt lige her i efter-
middag hørt at Bi Skårup afgik 
ved døden her tidligere i marts 
måned. 
Som noget nyt afprøvede, vi et 
samarbejde med Biografens be-
styrelse, frikvarteret, hvor vi som 
optakt til den kommende fi lm 
om Hvidstengruppen, inviterede 
Aage Astrup, tidligere overlæge 
på Terndrup sygehus. Åge havde 
netop rundet de 100 år, den 15. 
april. Aage fortalte gribende om 
sine oplevelser under krigen fra 
1940 til 45. Det skete søndag 

den 5 maj, hvor godt 80 personer 
mødte op i Biografen,. 
Dette må vi siges, at det var en suc-
ces, Astrups fortællerevne kunne 
ikke stoppes, og hvis han ikke var 
blevet stoppet, så havde han nok 
snakket mange timer frem. 
Brødets dag på museet holdt vi 
den 26. maj, hvor der deltog ca. 
30 personer. De fl este af dem var 
medlemmer af foreningen. Vi 
havde forventet en del fl ere. 
Niels Foged fra Falslevgård solgte 
mel fra sin egenproduktion, li-
geledes solgtes der også mel fra 
Havnø mølle. Børn kunne få lov 
til selv at male korn til mel på 
Møllehistorisk samling egne sten. 
Den 28 september, havde vi be-
søg af møllelaug og frivillige fra 
Vestermølle ved Skanderborg, 
de var ca. 35 personer som kom 
med Bus til Mariager hvor de gik 
ombord på turbåden ”SVANEN” 
og blev sejlet til Hadsund. Under 
turen som Lise Andersen og Gun-
ner Buck var med på, fortalte Lise 
gribende om hvad de så på deres 
sejltur ind mod Hadsund. 
Gunner fortalte om fjorden og 
hvad der udledes i den, samt hvil-
ke konsekvenser det måtte få. 
Frokosten blev indtaget på Da 
Vinci. Derefter gik turen med bus 
til Havnø Mølle, hvor de blev vist 
rundt. 
Derfra videre til møllesamling og 
egnssamlingen på Rosendal hvor 
både Lise Andersen og Heino 
Wessel-Hansen viste rundt. 
Foreningens tur til Øm Kloster 
og Vester mølle den 13. oktober 
var en slags genvisit for det her 
tidligere nævnte. 
Vi startede ud den 13. oktober i 
bus, hvor vi var ca. 30 personer fra 
medlemsskaren, kursen var sat, og 

Formandsberetning 2013
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med et kort ophold ved Randers 
hvor vi fi k kaffe og rundstykker, 
kørte vi videre mod Øm Kloster 
museum, hvor vi fi k en gribende 
beretning, af vores guide på ste-
det. Han fortalte om munkene på 
stedet havde opbygget klostret i 
1172. Vi så fl ere grave som man 
kunne se ned i. Vi sluttede med et 
besøg på stedets museum. 
Vi kørte derfra og til Vestermølle 
Kulturcenter hvor vi fi k frokost, 
og hvor Jørgen Lund Christensen 
fortalte vidt og bredt om hvordan 
man havde fået stedet med vand-
mølle op og stå fra, at være en 
ruin og frem til et moderne kun-
turcenter. Fra ruin til kultur sted 
for et beløb af 35 mio. kr. Et be-
søg værd hvis man skulle komme 
på disse kanter igen. Jeg skal helt 
sikkert se det igen. 
Den 28. oktober fortalte, Lise An-
dersen om egnens bondetøj i mu-

seets skolestue, hvor der var ca. 27 
personer presset ind. Skolestuen 
var lige lille nok den aften, men 
en succes det var det. 
Søndag den 1. December blev 
der afholdt Julemarked på mu-
seet, ikke den store succes, der var 
desværre smuttet noget i kommu-
nikationen vedr. annon-ceringen, 
så det var ikke den store succes. 
Vi fra bestyrelsen var der på skift 
fra start til slut. 
Billedaftener på museet afholdt 
vi 3 af inden sommerferien, samt 
en enkelt formiddag hvor vi var 
4 personer der kiggede billeder, 
som vi ikke på de ordinære billed-
aftener kunne identifi cere. 
Efter ferien havde vi 4 billedafte-
ner samt 2 formiddage. 
Foreningen har betalt for Land-
inspektør, for opmåling af gårds-
plads på Rosendal med henblik 
på udvidelse af bygningen, samt 

betalt til Arkitekt for at få slået 
nogle streger til det fremtidige til-
bygning. 
Opbygning af mailliste i 2013 – 
halvdelen af medlemmerne er nu 
på mailliste, og har fået nyheds-
breve mm pr. Mail. 
Jeg vil hermed slutte min beret-
ning, og kan kun beklage den ud-
vikling der er sket her i det nye år, 
men vi der er tilbage, trækker en 
streg i sandet, og fortsætter med 
ildhu de næste år fremover. 
Vi håber på at få et godt sam-
arbejde med personalet i årene 
fremover. 
Slutteligt vil jeg sige tak til Hanne 
Vestergaard, Heino Wessel-Han-
sen, samt til revisorerne Ejvind 
Eklund samt Henry Poulsen for 
det arbejde de har lagt i denne 
forening.

Næstformand Dennis Lybech.

Arrangementer/aktiviteter 2014
For Hadsund Egnssamling og Møllehistoriske Samling

Lørdag den 10. Maj: Åben Mølle på Havnø Mølle 
Søndag den 15. juni: Dansk Mølledag - Aktiviteter på Havnø Mølle.
Møllen maler og der bliver mulighed for hestevognskørsel.

Lørdag den 9.august: Hadsund Marked - Hadsund Egnssamling
Marked med fokus på 1800-tallet på plænen ved museet.

Mandag den 1. september: 20 år med Havnø Mølle, Møllehistorisk Samling.
Foredrag ved Lise Andersen i anledning af 20-årsdagen for Museumsforeningens overtagelse af skødet på Havnø Mølle.

Søndag den 21.september: Høstfest på Havnø Mølle.

Uge 42: Efterårsferieaktiviteter for børn - Møllehistorisk Samling.

Søndag den 30.november: Julearrangement på Hadsund Egnssamling.

Arrangementer/aktiviteter 2014 - Museumsforeningen for Hadsund og omegn
Juni: Aktiviteter i byen.
Juni: Billedaften for borgerne. Arrangeres i samarbejder med Hadsund Egnssamling. Dato endnu ikke fundet. Vil blive an-
nonceret i Hadsund Folkeblad
August-december 2014:
Se bilag til referat fra generalforsamlingen - Ideer til aktiviteter.
Arrangements-/aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret og omtalt i kommende Nyhedsbreve, Hadsund Folkeblad 
og til medlemmer på mail-listen.
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Samarbejde med Hadsund Egnssa-
ming, Møllehistorisk Samling og Lo-
kalhistorisk arkiv på Rosendal: 
Fortsættelse af billedaftener for ar-
bejdsgruppen.

(Genoptages snarest muligt). 
Fortsættelse af planlægning og gen-
nemførelse af Billedaften for publi-
kum – eksempler fra billedgruppens 
arbejde samt billeder, som gruppen 
ikke har kunnet sætte data på. 

(Gerne inden sommerferien) 
Markedsdag på den store græsmark 
nede ved museet. Gerne med gamle 
håndværk. (Tidsramme juli-august 
- dog først i 2015 af hensyn til plan-
lægning). 
Som hidtil er Museumsforeningens 
bestyrelse klar til at være aktiv i for-
bindelse med museets arrangementer. 
En tidligere aftale om at Museums-
foreningen deltager i arrangementer 
på Rosendal bl.a. med det formål at 
tegne nye medlemskaber fortsættes 
gerne. Flere medlemmer i Museums-
foreningen giver fl ere penge til sam-
lingerne på Rosendal. 
Øvrigt samarbejde aftales når muse-
ets aktivitetsplan for 2014 er udarbej-
det.
I det kommende år ønsker Museums-
foreningens bestyrelse at arbejde med 
Nordjyllands Historiske Museums 
frivilligpolitik. Formålet skal være at 
samle et frivilligkorps, der ulønnet 
ønsker at hjælpe til med at opfylde 
museets målsætning. I samarbejde 
med afdelingen på Rosendal klarlæg-
ges hvilke opgaver der kan udføres af 
frivillige. 

Arrangementer som Museumsfor-
eningen afvikler - ideer: 
Det har i forbindelse med idéudveks-
ling været enighed om, at bestyrel-
sen kan og bør gennemføre forskel-
lige arrangementer sideløbende med 
samarbejdet med museet. Medlem-
merne har været spurgt om de havde 
ideer/ønsker til arrangementer. 

Der har været vist interesse for en 
foredragsrække. Dette vil være i tråd 
med det samarbejde foreningen 
havde med ”Frikvarteret”, der driver 
biografen i Hadsund, i forbindelse 
med foredraget med Arne Astrup der 
fortalte om sine oplevelser under 2. 
Verdenskrig og efterfølgende visning 
af fi lmen Hvidstedgruppe. Bestyrel-
sen vil følge op på samarbejder.

Aktive ”nørkledage” i turistområ-
derne, f.eks. i Als / Øster Hurup - i 
sommerperioden.
(F.eks. i samarbejde med lokalarkiverne)
Kursus i slægtsforskning.
(For medlemmer og andre interesserede. 
Biblioteket har faciliteter som muligvis 
kan benyttes) - Biblitoteket har netop af-
holdt introduktion til arbejdet som slægts-
forsker. Fremmødet viste at interessen for 
emnet er stor.
Tur til Aalborg Historiske Museum 
og Lindholm Høje.
(Oprindeligt planlagt til begyndelse af 
juni - fl yttes eventuelt til eftersommeren)
Ture til de øvrige afdelinger i Nord-
jyllands Historiske Museum.
Ture til Vesthimmerland med fl ere 
muligheder, bla.
Vesthimmerland Museum, Nutids-
museet, Cykelmuseet osv. 2
Tur til Herregaarden Hessel.
Tur til Vitskøl Kloster og Stenalder-
centret Ertebølle.
Besøg på Overgaard Gods efterfulgt 
af besøg i Udbyneder kirke, startende 
med en rundvisning med fokus på 
Gustav Wieds tid som huslærer på 
Overgaard.
(Lise Andersen har givet tilsagn om at 
fortælle om Renaissancen og Heino Wes-
sel-Hansen om nyere tid. Ved begge til-
sagn skal der dog tages hensyn til travle 
kalendere.)
En fi lmaften/eftermiddag/formiddag 
med ”Livsens Ondskab” af Gustav 
Wied. 
(Eventuelt som opfølgning på ovennævn-
te) 
Foredrag om Hans Kirk og eventuelt 
visning af Fiskerne. 

(Fiskerne er en serie på seks afsnit af ca. 1 
times varighed pr. afsnit. At vise serien vil 
kræve en hel dag - måske for ambitiøst) 
Foredrag om Hans Kirk ved Henrik 
Bugge Mortensen og visning af HBM 
nye fi lm ” Hans Kirk og daglejernes 
børn”. 
(Endelig dato for præsentation af den fær-
dige fi lm kendes p.t. ikke) 
Foredrag om og fremvisning af fi nt 
håndarbejde ved Anne Marie Hja-
lager, Bælum, som har undervist i 
broderi i mere end 50 år – bl.a. på 
Skals.
Levende foredrag om Als-spillemæn-
dene. Evt. med Rebild spillemænde-
ne som de udøvende. 

Forslag til ture udenfor Regionen: 
Den gamle By i Aarhus 
Moesgaard Museum, Odder Mu-
seum og Vikingemuseet - Århus og 
omegn. 
Dansk Landbrugsmuseum Gammel 
Estrup, Auning 
Museet i Holstebro, Holstebro og 
Strandingsmuseum St. George, Thor-
sminde 
Frilandsmuseet Hjerl Hede, Vinde-
rup 

Såfremt Museumsforeningen skal gen-
nemføre foredrag, ture og andre arrange-
menter som nævnt ovenfor, vil det være 
oplagt at søge samarbejde om nogle af ar-
rangementerne med andre, for eksempel de 
lokalhistoriske foreninger (LMK), Muse-
umsforeningen i Mariager, Foreningen 
Norden, Turistforeningen med fl ere. 
Ved samarbejde med andre museer/for-
eninger mv. benyttes turistbus. 
Ved ture hvor kun Museumsforenin-
gens medlemmer deltager, kan der 
eventuelt - som alternativ til turist-
bus - aftales fællestransport i private 
biler.

Ideer til aktiviteter i 2014 samt vinteren 2015
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Budget 2014.
 
Indtægter:
 
Kontingenter                     25.940,00 kr.
Salg af Gammelt Nyt          2.450,00 kr.
Gave til foreningen            1.200,00 kr.
                                        ------------------
Ialt:                                   29.590,00 kr.
                                        -------------------
 
 
Udgifter:
 
Halv kontingent til Hadsund Museum   12.970,00 kr.
Fælles aktiviteter                                         6.250,00 kr.
Trykning af Gammelt Nyt                       2.675,00 kr.
Hjemmeside                                                    845,00 kr.
Gaver til foredrag m.m.                                1.500,00 kr.
Museumstjenesten + deltagergebyrer         1.500,00 kr.
Porto m.m.                                                   700,00 kr.
Kontorartikler                                                  800,00 kr.
Annoncer                                                        650,00 kr.
Generalforsamling                                        1.700,00 kr.
                                                                   -------------------
                                                                  29.590,00 kr
                                                                   --------------------
 
Visborg den  3. april 2014
Mona Andersen  

Kontingent 2014
Allerede i 2013 besluttede den daværende bestyrelse, at vi ville fl ytte vores konti til Spar Nord, Hadsund.
På grund af hændelsen i januar blev fl ytningen ikke gennemført som aftalt, men 11. april underskrev
Dennis Lybech og  Mona Andersen under på aftalen.
Mulighederne for at betale kontingentet er fremover følgende:
- Som tidligere år på museet.
- Overførsel via Netbank til Spar Nord: Reg. nr. 9200 konto nr. 4582511220.
- Bankoverførsel til Spar Nord: Reg. nr. 9200 konto nr. 4582511220.

Kontingent for 2014 er:
Enkeltmedlemskab: Kr. 90,00
Familemedlemskab: Kr. 150,00
fi rmamedlemskab: Kr. 500,00
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Du sidder nu her og læser de 
første linjer i nyhedsbrevet fra 
Museumsforeningen.
Lige efter nytår starter vi i den 
gamle bestyrelse med det første 
møde mandag den 13. januar. 
Vi har et godt møde lige indtil 
der bliver en uoverensstem-
melse mellem Lise Andersen 
og vor formand Gunner Buch. 
Alt dette er fortid og I kender 
jo alle sammen resultatet.
Gunner vælger, at træde ud af 
bestyrelsen, og vi tilbagebli-
vende tager en timeout. Skal 
vi også springe fra eller skal vi 
fortsætte. Under alle omstæn-
digheder vælger vi, at ville af-
levere foreningen som en god 
forening som der kan bygges 
videre på.
Vi vælger, at afl yse alle arran-
gementer indtil generalforsam-
lingen er overstået. General-
forsamlingen var besluttet til 
at skulle afholdes i uge 7, men 
vi besluttede at udsætte den til 
den 31. marts.

Forsmandsklummen
Efter generalforsamlingen er 
vi kommet godt i gang, som 
der står andetsteds her i ny-
hedsbrevet fi k vi 2 nye perso-
ner med i bestyrelsen. Steen 
Madsen har fået godt gang i 
en facebook side, hvor der nu 
er 65 medlemmer som kigger 
med, af gamle billeder og hi-
storier, det er bare positive til-
kendegivelser vi her har fået, li-
geledes har der været personer 
der har lagt billeder ind som 
indtil nu har være i gemmerne 
rundt omkring, dejligt med, at 
de nu kommer frem. Vi begyn-
der også med at få vores egen 
hjemmeside op og stå, jeg vil 
tro, at den er klar omkring den 
1. juni.
Vi regner med at få startet op 
på billedaftenerne i slutningen 
af maj måned og så en mere 
lige inden sommerferien, der 
skal lige afklares med Rikke 
Bay om hvilke aftener vi kan 
disponere over. I slutningen af 
august eller medio september 

kommer der en stor billedaften 
hvor publikum bliver inviteret 
til at kigge med, men mere om 
det i næste nyhedsbrev.
Det var lidt om hvad der er på 
planen i den nærmeste frem-
tid, så begynd gerne nu at 
følge med på facebook og fra 
Juni egen hjemmeside. www.
museumsforeningen.dk 

Dennis Lybech
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