Formandens beretning for 2013
I foråret 2013 kom vores udstilling retur fra Søfartsmuseet i
Åbenrå, hvor den så at sige havde overvintret til gavn og glæde
for museets gæster.
De gamle plancher har i sommer dannet rammen om
udstillingen på Kommandørgården. Der har i løbet af året været
omkring 23.000 besøgende igennem tælleapparatet, så rigtig
mange mennesker har set udstillingen. Der har været mange
positive tilbagemeldinger og kommentarer, så jeg vil
konkludere, at placeringen på kommandørgården med
hvalskelettet i midten er den helt rigtige.
I efteråret var udstillingen ekstraordinært åbent i forbindelse
med Tønder Kulturuge.
I forsommeren var der besøg af museumsfolk fra Amrum, som
vi havde gæstet året før. Vi blev på den tur taget hjerteligt
imod, vist rundt og godt beværtet. Som gengæld herfor var der
lagt et fint program med rundtur på Rømø, besøg i kirken,
frokost med fantastisk udsigt, studiebesøg på
Kommandørgården og til sidst kaffe på Tønnisgård. Det var en
god dag, og vi vil da forsøge at holde kontakten til Amrumfolkene.
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Vi fik endelig tilsagn vedr. LAG midlerne og gik derfor i gang
med at sætte struktur på den nye udstilling.
Titlen er ” Rømøs kommandører”
Vi havde besøg af Mette Nielsen fra LAG midler i Tønder
Kommune, hvor hun gennemgik processen.

Vi fik et tilsagn på 210.456,25 kr. For at få beløbet udbetalt, skal
der præsteres frivillige arbejdstimer à 100 kr.
Den nedsatte arbejdsgruppe er i fuld gang med at få struktur på
den nye udstilling, som skal være parat i foråret 2015.

Vi skal holde tungen lige i munden, og der opstod da også her
sidst på året tvivl om, hvorvidt bestyrelsens arbejdstimer tæller
med som frivilligt arbejde.
Men ved ihærdig indsat fra Grethe Bielefeldts og Kirsten
Rasmussens side, blev ministeriet overbevist om, at
bestyrelsens arbejdstimer alligevel tæller med.
Det var en vigtig melding at få i sidste time.
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I 2013 gik vi så småt i gang med forberedelsen til den nye
udstilling.

Hovedtemaet er som nævnt ”Rømøs kommandører” Desuden
vil vi beskrive, hvordan konerne klarede bedriften hjemme på
gården i mandens fravær.
Vi deler udstillingen op i de 4 årstider, for at fortælle om hver
årstids gøren og laden ude og hjemme.

Foreningen har fået skænket nogle gamle paneler med motiver
fra Islands. De er siddet i en gammel gård i Juvre. De skal bruges
til at genskabe en såkaldt ”kahyt”. Dette for at vise, hvordan
kommandørens ”kontor” så ud, når han gik i land.
Arbejdet med den nye udstilling har fyldt meget i slutningen af
2013 og det fortsætter igennem hele 2014. Rømø Lokalarkiv vil
bistå i arbejdet med den nye udstilling.
Vi fik i starten af 2013 installeret fibernet fra Sydenergi, så der
blev en bedre dækning på selve museet. Det er vigtigt for os
med denne gode forbindelse, da vi bruger QR symboler til
aflytning af de danske/tyske og fremover også engelske
indtalinger for hver planche. Vi må indrømme at næsten alle har
smartsfon nu om stunder, og jeg har indtryk af, at det bliver
flittigt anvendt.
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Vores hjemmeside har kørt fint i årets løb, og Bent holder den
hele tiden flittigt ajour. På it-området som helhed er vi godt
dækket ind med hjælp og assistance fra Bent og Mary-Anna.
En stor tak for det.

Bent vil senere lige vise vores hjemmeside som, den ser ud i
dag.

Vi søgte i årets løb om tilskud fra Rislum Fonden, men kom
desværre ikke i betragtning i denne omgang. Vi må prøve igen
her til efteråret.
Men vi havde den glæde, at vi fik 10.000 kr. fra Sydbank i
Skærbæk. Det er altid dejligt med en påskyndelse af foreningens
arbejde.

Jeg vil slutte med at takke alle i bestyrelsen og kredsen af aktive
medlemmer, som har hjulpet os.
Tak for et godt og udbytterigt samarbejde i året, der er gået.

Flemming Thrane
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