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Hørvævsmuseet på Krengerup 
Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg 

Tlf.: 64 72 28 85 

 
 

 

Referat af  
Ordinær generalforsamling i ”Hørvævsmuseet på Krengerup”  

Lørdag kl.10.30 d. 4. marts 2017 i museets café 

 

Marianne Krämer indledte med at bemærke, at vi slår to generalforsamlinger sammen: 

Hørvævsmuseet og Hørvævsmuseets Aftenskole. Man har naturligvis kun stemmeret i den 

generalforsamling, hvor man er medlem. 

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent. 

Lis Mose blev valgt som dirigent. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning. 

Marianne Krämer aflagde beretning – se bilag 1: ”Bestyrelsens beretning 2016” 

Lis Brandt læste nekrolog for de fem venner og kolleger – se bilag 2: ” Hørvævsmuseet har 

mistet” 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse. 

Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet i store træk – se bilag 3: ”Årsregnskab 2016 for 

Hørvævsmuseet”. Her kun få tal: 

I 2016 havde museet 3.482 betalende gæster, et resultat på 100.170 kr og en balance på 

1.054.787 kr.  

Museet har indkøbt et nyt kasseapparat som fremover bl.a. vil give bedre oversigt over antal 

gæster og salget. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er i øjeblikket 125 kr. 

Det fastholdes 

Ad 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling. 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

Ad 6. Valg til bestyrelsen. Anders Hasseriis og Bodil Lindeloff er på valg. 

Anders Hasseriis og Bodil Lindeloff stiller op til genvalg. 

Desuden er der opstået en tom plads efter Knud Friis Sørensen. 

Niels Jørgensen opstiller til valg til bestyrelsen. 

Anders Hasseriis, Bodil Lindeloff og Niels Jørgensen blev valgt 

Ad 7. Valg af en suppleant. Helen Lillebrohus er på valg.   

Helen Lillebrohus stiller ikke op til genvalg.  

Jonna Sjøgaard stiller op til valg. 

Jonna Sjøgaard blev valgt 

Ad 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Henny Mazanti er på valg som revisor. 

Henny Mazanti stille op til genvalg. 

Britt-Marie Hjort stiller op til valg. 

Skriftlig afstemning og Britt-Marie Hjort blev valgt 

Ad 9. Aftenskolens beretning. 

Bent Bille aflagde beretningen - se bilag 4: ”Hørvævsmuseets Aftenskole, Årsberetning 2016” 
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Ad 10. Aftenskolens regnskab. 

Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet - se bilag 5: ”Årsregnskab 2016 for 

Hørvævsmuseets Aftenskole” 

Regnskabet blev godkendt 

Ad 11. Evt. 

Følgende ting blev nævnt: 

Hørvævsmuseet havde i eftersommeren en praktikant fra Barcelona – se nyhed på 

hjemmesiden fra september. 

Statistik af besøg på vores hjemmeside viser et stort antal ugentlige besøgende, nogle bliver 

her under et minut – andre mere end en halv time. Uvist hvorfor bliver vores hjemmeside fulgt 

at IP-adresser fra Rusland! 

Hørvævsmuseet holder åbent hus den 27. marts for at vise hvordan det er at arbejde som 

frivilligt på Hørvævsmuseet. 

Der sendes orientering ud til medlemmerne efter generalforsamlingen, herunder opkrævning 

på kontingentet for 2017. 

Der blev bedt om forklaring på kampvalget til revisorposten. Det blev oplyst, at der er brug for 

to revisorer til museets og til aftenskolens regnskab, derfor er det praktisk at den ene revisor 

om muligt vælges fra aftenskolen. Desuden blev der gjort opmærksom på at det hele er 

foregået åbent og at der nødvendigvis er et valg når der er to kandidater. 

 

Fem bilag: 

1. Bestyrelsens beretning 2016 

2. Hørvævsmuseet har mistet 

3. Årsregnskab 2016 for Hørvævsmuseet 

4. Hørvævsmuseets Aftenskole, Årsberetning 2016 

5. Årsregnskab 2016 for Hørvævsmuseets Aftenskole 

 

Referent: Else Høbye 

 


