ÅRSBERETNING 2019
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg
Modtagere af årsberetning 2019 er Esbjerg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen samt museets bestyrelse og
revisor. Årsberetningen er holdt på et overordnet niveau og medtager derfor ikke dokumentation af årets
indsatser på de faglige og formidlingsmæssige områder.

Museets arbejdsgrundlag
Fiskeri- og Søfartsmuseet er et statsanerkendt museum, og dets virksomhed er dermed underlagt
museumsloven. Fiskeri- og Søfartsmuseets akvarium og sælarium er godkendt efter Justitsministeriets
bekendtgørelse om zoologiske anlæg. Dette indebærer indrapportering om dyrehold og øget tilsyn fra
myndighedernes side.

Nyt pejlemærke
I 2018 besluttede museets ledelse at arbejde med FNs Verdensmål på et strategisk niveau, ligesom også
begrebet samskabelse fik en central placering i museets måde at operere på. Derfor var det også naturlig, at
disse beslutninger fik betydning for museets nye vision 2020, hvortil grundlaget blev lagt ultimo 2019.
Vision 2020
”Som Danmarks museum for havet, vil vi spille en aktiv rolle i fællesskabets vej mod en mere bæredygtig
verden.”
Den nye vision er blevet til på baggrund af flere workshops mellem bestyrelse og direktion. I den
sammenhæng blev der udviklet et dialog- og forståelsesdiagram, som viser essensen af de diskussioner der
fandt sted, og som dækker over de elementer, vi mener museet indeholder. Se nedenfor.
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Forretningen styrkes
2019 var kendetegnet ved flere voksne gæster og en større omsætning på momsbelagt aktivitet (events og
møder). Samlet set fik vi en fremgang i antal gæster på 12% sammenlignet med 2018. Året endte således
på 107.000 gæster. Økonomisk fik kombinationen af flere betalende gæster, ubesatte stillinger og justeringer
i hensættelser til feriepengeforpligtelser positiv indvirkning på årets resultat, der endte på 730.000 kr.
Overskuddet overføres til museets arbejdskapital, der fortsat kræver at blive udbygget til et tilfredsstillende
niveau. Museets egenomsætning nåede 57% i 2019.
Museet har siden 2017 arbejdet med udviklingsplaner for anvendelse af økonomisystemer. I 2019 tog vi så
en længe ventet beslutning og skiftede økonomistyringssystem, således vi fra 2020 kan udbygge vores
interne økonomirapportering, hvilket betyder at alle teams på museet har fuld indsigt i relevante
budgetområder, og dermed er i stand til at træffe mere kvalificerede beslutninger – hurtigere. Udover øget
medarbejdertrivsel, baseret på øget transparens i museets økonomi, så forventer vi også en større fælles
ansvarlighed for museets økonomi, eftersom alle nu får løbende indsigt i økonomien vedrørende eget team
og aktuelle projekter.
Dette er et led i planen om løbende at styrke og professionalisere museets forretningsforståelse, samt
optimere og automatisere administrative arbejdsgange.

2

Udbygningsplaner detaljeres
Et af de helt store elementer i planen med at relancere museet er en fysisk udvidelse af bygningsmassen.
Allerede i september 2017 præsenterede museet et prospekt, for at dette kunne udfoldes. I 2019
påbegyndtes så processen med en mere tilbundsgående forundersøgelse, med det formål at afdække de
områder, som det første prospekt ikke behandlede. Forundersøgelse gennemføres i samarbejde med
Esbjerg Kommune og Realdania.
Derfor var det også med stor tilfredshed, at museet kunne notere sig, at Esbjerg Kommune afsatte i
omegnen af 50 mio. kroner til medfinansiering af en mulig udbygning af museet. Sammen med en
tilkendegivelse fra en række lokale fonde om et ikke uvæsentlig beløb, har museet et godt udgangspunkt for
dialog med nationale fonde. Denne dialog pågår i takt med, at delresultater fra forundersøgelsen
færdiggøres.
En central del af forundersøgelsen omhandler at få defineret den fremtidige destination, som et nyt museum
bliver en del af, samt en ny indholdsprogrammering – en programmering der skal underbygge planen om at
indtage positionen som Danmarks museum for havet. Nedenfor præsenteres en illustration af det scenarie,
som vi mener bedst forløser det bystrategiske potentiale, som en museumsudvidelse kan være en
katalysator for.
Her ses hvordan museet bliver en vigtig brik i dannelsen af en ny destination, der binder Esbjerg Strand
sammen med museet, og på den måde skaber et nyt og attraktivt byrum for Esbjerg – og for de turister der
kommer til regionen.
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Projekter
Sideløbende med at verdensmålene integreres i relevante dele af museets virke, blev der i 2019 skabt to
nye projekter, som begge har afsæt i de 17 verdensmål – Shorewalk og Mad Til Milliarder Fra Havet. Begge
projekter er kendetegnet ved at inddrage eksterne aktører, består i høj grad af aktiviteter udenfor museets
vægge, handler om bæredygtig adfærd og adresserer problematikker relateret til havet.
Shorewalk vil være en tilbagevende begivenhed, der sigter efter at kunne samle hele Esbjerg én dag om året
– 24. april, og som udover at ligge i uge 17, også er byens, havnens og museets fødselsdag.
I 2019 fik museet også størstedelen af den finansiering på plads der muliggør en opgradering af den
sejlende museumskutter Claus Sørensen / E.1. Det er håbet, at vi med denne opgradering kan indfri
potentialet om flere formidlingsture med kutteren kombineret med en sund driftsøkonomi.
Museet har i ca. 30 år baseret en stor del af ferieprogrammerne på frivilliges indsats på museets
frilandsområde. I 2019 besluttede vi at arbejde mere strategisk med vores frivillige, eftersom dette ikke har
været prioriteret i mange år. Udover at allokere flere ressourcer til området, har vi valgt at inddrage frivillige i
vores rundvisninger i udstillingerne. Det er således nu muligt at melde sig som frivillig museumsfortæller.
Herved er det forventningen, at vi fremadrettet bedre kan aktivere vores to store udstillinger og Friland.
I forlængelse af arbejdet med verdensmålene og frembringelse af den nye vision, besluttede vi at forny vores
platform for læring. Dette arbejde vil fortsætte i 2020.

Arrangementer og events
Vi har i 2019 set resultatet af en styrket indsats for at tiltrække flere møder og større eventaktivitet på
museet.
Baggrunden for det højere aktivitetsniveau på dette område udspringer af et nyt mødelokale, bedre
bespisning i cafeen, målrettet indsats over for erhvervspartnere og erhvervsliv generelt, ligesom museets
nye netværkstiltag for lokale virksomheder, tilflyttere og studerende – Fusion Friday, også har medvirket til at
skabe opmærksomhed om museet som møde- og event venue.
Den helt store begivenhed i 2019 var et ministermøde for Nordsøens energiministre og tilknyttede erhverv,
hvor ca. 150 personer brugte hele museet, som på dagen var lukket for offentligheden.
Museet højnede i 2019 også niveauet på flere af vores egne faglige arrangementer og aktiviteter. De fleste
af disse har fået omtale i vores trykte oplevelsesprogram, som flere og flere lokale er begyndt at referere til
som et godt tiltag.
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Færdiggørelse og fokus
Efter realiseringen af to store nye udstillinger i hhv. 2016 (Energi fra havet – Dansk offshore på Nordsøen)
og 2018 (Danmarks Vildeste Fiskereventyr), valgte vi i 2019 at færdiggøre indsatsen på mange af museets
støttefunktioner (café, velkomstområde, mødelokale, facadebelysning, mv.), samt forberede organisationen
på at arbejde med vision 2020 og tilhørende strategi.
For at frigive ressourcer til at gennemføre den nødvendige relancering af museet, er flere projekter og
opgaver blevet nedlagt. I 2019 betød det, at vi har sat produktion af særudstillinger i bero, at fårehold på
Friland er fjernet, og at den traditionsrige årbog Sjæk’len er nedlagt. Samlet set er det et væsentlig
ressourcerum, der her skabes. Et ressourcerum som frigives til at kunne give fokus til en relancering af
museet med en om- og udbygning som et af de centrale elementer.

Organisation
Siden 2018 har det været besluttet at styrke det naturvidenskabelige og naturhistoriske virke på museet. Det
resulterede i, at vi ved udgangen af 2019 kunne annoncere en ny naturhistorisk inspektørstilling. Parallelt
hermed slog vi også en kulturhistorisk inspektørstilling med forskningskompetence op. Sidstnævnte som
erstatning for en fratrædelse. Begge stillinger er udformet således at de flugter med museets nye vision, og
er dermed yderligere tiltag, der understøtter relanceringen af museet.
Udover annonceringen af to nye inspektørstillinger, bød året på flere udskiftninger på personalefronten. Det
har naturligvis skabt uro undervejs, men resultatet er blevet en mere fokuseret og samarbejdende
organisation, der også på teamniveau fungerer bedre end tidligere.
En række IT-systemer blev også udskiftet eller introduceret i 2019, hvilket også slår igennem på
omkostningssiden. Omvendt har vi fået professionaliseret vores administrative HR-område, ligesom vi har
fået etableret en kommunikations- og kontaktdatabase, som vi fremover kommer til at få gavn i forbindelse
med målrettede udsendelser af beskeder og nyheder til udvalgte målgrupper. Også på
økonomistyringsområdet har vi fornyet os. Sagt med andre ord – vi har i 2019 lagt an til at kunne agere mere
effektivt og målrettet på en række administrative områder, hvilket vi kan drage stor nytte af, desto mere vi
arbejder med relanceringen fremover.
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Tak!
Fiskeri- og Søfartsmuseet nyder megen velvilje og opbakning hos såvel kommune og stat, men også private,
fonde og virksomheder har bidraget i årets løb, og der skal derfor lyde en stor tak til nedenstående:
15. Juni Fonden

Nykredits Fond

AB Catering

OffshoreEnergy

Alice & Tage Sørensens Fond
Bilka

Oilfield Solution

Blue Water Shipping A/S

P.E. Offset og Reklame

Carl Backs A/S

Relyon Nutec

Claus Sørensen A/S

Rosendahls Bogtrykkeri

Danmarks Fiskeriforening

Rødgaards Import A/S

Danske Bank

Semco Maritime

Danske Fiskeres Producentforening

Sigma Wine

Deloitte

Skiltestedet

Esbjerg Ugeavis Fond

Steff-Byg A/S

Esbjerg Havn

SparNord

Esvagt A/S

Stürup A/S

FOGA

Sydbank

Handelsbanken

Sydvestjysk Fiskeriforening

Hans Sme’ II ApS

Terminalen

Henning G. Kruses Fond

Tjæreborg Malerforretning

Hoffmann Fond

TripleNine Group

Ingeniør’ne

Velux Fonden

IT Forum Esbjerg

Viking Life-Saving Equipment A/S

J. Lauritzens Eftf A/S

West Diesel

Jens Lysholdts Eftf.

Vestjysk Bank

Kirk Larsen & Ascanius

Wuav

MacArtney Underwater Technology

Aalborg Universitet Esbjerg

Naajaq Seafood
Nationalpark Vadehavet
NorseaGroup
Naajaq Seafood
Naturstyrelsen
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