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Ny formand for Esbjerg Kunstmuseum og Esbjerg Kunstforening 
 
John Lesbo er på den ordinære generalforsamling i Esbjerg Kunstforening blevet valgt til bestyrelsen for kunst-
foreningen og kunstmuseet. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Lesbo som ny formand. I ham får 
Esbjerg Kunstmuseum en markant formand med et bredt netværk og en solid erfaring fra bl.a. sin tid som partner 
i KPMG / EY og sit omfattende virke som formand for Business Esbjerg. John Lesbo afløser museets mangeårige 
formand Jørgen Broch, der ikke genopstillede. 
 
John Lesbo siger: ”Jeg er glad for opfordringen til at blive formand for Esbjerg Kunstforening og Esbjerg Kunst-
museum. Esbjerg har et flot og veldrevet kunstmuseum med en enestående samling af nyere dansk kunst. I 
kunstkredse er der stor respekt om museet, hvilket de mange priser samt årlige donationer fra fonde m.v. 
bekræfter.” Han fortsætter: ”Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at museet bliver et endnu stærkere aktiv for Esbjerg 
Kommune, der jo i den nye strategiplan satser på kulturen. Her bør kunstmuseet få en central rolle.” 
Slutteligt siger han: ”Den lokale opbakning til museet er vigtig. Vi vil gøre en indsats for, at foreningen får flere 
medlemmer og at museet får flere besøgende – såvel af byens borgere som gæster udefra. Det fortjener museet. 
Jeg glæder mig til opgaven og til at gøre en indsats til gavn for Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg Kunstforening og 
Esbjerg Kommune.” 
 
Esbjerg Kunstmuseum byder Lesbo velkommen og glæder sig til samarbejdet. Samtidig er det også med et vist 
vemod, at der tages afsked med Jørgen Broch. Han er næsten synonym med museet, som han har været tilknyttet 
siden 1961. Han blev første gang valgt ind i bestyrelsen i 1974 og har desuden fungeret som daglig leder. I 
1987 genindtrådte Broch i bestyrelsen og har siden 1998 virket som formand. Jørgen Broch har en enestående 
viden om museet og har skrevet flere bøger om Esbjerg Kunstmuseums historie og samling.  
 
Museets direktør Inge Merete Kjeldgaard udtaler: ”Vi har haft et forbilledligt samarbejde, og vi kan slet ikke 
takke Jørgen nok for hans enestående indsats for museet og kunsten i Esbjerg. En æra slutter med Jørgen Brochs 
afgang – og en ny begynder. Nu ser jeg frem til parløbet med John Lesbo, som jeg kender som en højt respekteret 
og afholdt forretningsmand.” 
 
Efter generalforsamling og konstituering ser bestyrelsen således ud: 
 
Bestyrelsesaktiv fhv. statsaut. revisor John Lesbo, formand 
Landinspektør Søren Nordby, næstformand 
Advokat Peter Schmitz, kasserer 
Landmåler Jens Erik Bundgaard 
Lods Leif K. Christensen 
Historiker, tidl. museumsdirektør Morten Hahn-Petersen 
Direktør Palle Rosendahl 
Politiker May-Britt Andrea Andersen (K), udpeget af byrådet 
Politiker Karin Schwartz (A), udpeget af byrådet 

 
Kontakt: 
John Lesbo: 40106432 / john@lesbo.dk 
Inge Merete Kjeldgaard: 76134213 / imk@eskum.dk 
 
Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg, tlf: 75130211, www.eskum.dk  


