VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS MUSEUM 2014.

Styrelsen för Klädesholmens Museum har under år 2014 haft två protokollförda
sammanträden förutom de som vanligt oräkneliga informella kontakterna.

Styrelsens sammansättning under året har varit:

Ordförande: Bertil Pettersson
V. ordförande: Eva Stigsdotter
Kassör: Inger Johansson
Sekreterare: Pelle Stavfeldt
Ledamöter: Elisabeth Ivarsson

Lördagen den 15 februari samlades femtio personer i Församlingshemmet till en
kultureftermiddag, där Lennart Olsson avslutade sin berättelse om båtarna som haft
Klädesholmen som hemmahamn. Efter kaffepausen visade vi ett sjuttiotal bilder som
Thor E.Berntsson tagit på 40-50-talet.
Innan våren och säsongen med externa grupper satt igång, gjorde vi i vanlig ordning
rent i utställningen.
Samordnare för gruppbesöken och även en av guiderna var i år Nils-Gunnar
Johansson, en uppgift som Nils-Gunnar tillsammans med sina medhjälpare klarat
galant.
Den årliga ”guideträffen”, då klädesholmarna en kväll bjuds in till museet för lite
information om vad som komma skall, samt möjlighet att teckna sig för någon vakt,
gick i år av stapeln måndagen den 16 juni. Ett drygt tjugotal personer var närvarande.
Vår utställning till Samhällets Dag, som i år inföll lördagen den 5 juli, hade i år som
tema ” Klädesholmen och de två världskrigen”. Det var ju i år ett hundra år sedan 1:a
världskriget startade och sjuttiofem sedan 2:a började.
Man kan väl säga att det inte var något muséeväder denna sommar. Det återspeglade sig också i antalet besökare. Sexhundrafyrtiosex (646) personer passerade
vändkorsen detta år under sommaren. Som tur har vi då våra externa grupper som
kommer på övrig tid. Hela femtioåtta (58) grupper med ettusenfyrtionio (1.049)
personer besökte oss i år. Vad gäller de senare kan vi nämna torsdagen den 21/8.

På förmiddagen hade vi två grupper för att på eftermiddagen få besök från Borealis
med ytterligare fyra grupper och åttiotre personer från hela världen, där besökarna
förutom guidning på flera språk också skulle utspisas med god sill.
Liksom tidigare år biträder museet privatpersoner och offentliga institutioner med
material och kunskap. I år vill vi därför framhålla:
-

Bidragit med material till Göteborgs Sjöfartsmuseums utställning om Sill.

-

Deltagit i Nordiska Akvarellmuseets utställning med och om Tjörns
Kulturföreningar.

-

Bidragit med kompletterande kunskap till författarna av boken ”Husen på
Holmen”, som skall komma ut i nyutgåva.

-

Hjälpt Sjöfartsmuseet i Skärhamn med att bygga upp en digital bildbank.

Vi vill till sist tacka alla personer som på olika sätt ställt upp för museet under det år
som gått.

Klädesholmen den 10 februari 2015

Styrelsen

