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Referat af ordinær generalforsamling 

Hørvævsmuseet lørdag den 2. marts 2019 kl. 10 i museets cafe 
Tilstede var ca. 35 medlemmer 

Referat 

1. Valg af dirigent 

Hanne Hemmingsen blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning 

ved Marianne Krämer, se bilag 1 

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer 

3. Regnskabsaflæggelse ved Jane Grønnegaard 

Et pænt regnskab, resultatet for 2018 er på 122.004 kr., 116.706 kr. bedre end 2017 

3017 besøgende iflg. Indtastningerne på kasseapparatet. 

Marianne gør opmærksom på at regnskabet bl.a. skal bruges til fondsansøgningerne. Ofte kræves 

der også et budget for kommende år i forbindelse med ansøgningerne. Bestyrelsen har derfor lavet 

sådan et efter bedste evne. Det kan ses ved forespørgsel til kontoretDee 

Regnskabet blev godkendt 

Se bilag 2 

4. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet er i øjeblikket 125 kr. 

Bestyrelsen har ikke forslag om ændring. Det vedtages at fortsætte med 125 kr. for 2019. 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

6. Valg til bestyrelse 

Bodil Lindeloff, Anders Hasseriis og Niels Jørgensen er på valg og alle tre stiller op til genvalg 

Valgt med applaus uden modkandidater. 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen  

Jonna Sjøgaard ønsker ikke genvalg 

Ole Grønbæk stiller op til valg  

Ole valgt med applaus uden modkandidater 

8. Valg af revisor 

Britt-Marie stiller op til genvalg  

Valgt med applaus uden modkandidater 

9. Aftenskolens beretning 

ved Bent Bille, se bilag 3 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer 

Aftenskolens regnskab ved Jane Grønnegaard 

Årets resultat er på -2284 kr. bl.a. på grund af indkøb af knapmaskine. 

Der blev gjort opmærksom på at FORA, som Aftenskolen er medlem af, gerne støtter nye tiltag efter 

ansøgning. FORA kan også hjælpe med lønregnskab – kassereren og formanden vil undersøge det. 

Se bilag 4. 
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10. Forslag fra Aftenskolens bestyrelse og medlemmer til behandling 

Ingen forslag 

11. Evt. 

Den nyvalgte bestyrelse skal mødes efter generalforsamlingen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede både dirigenten og alle fremmødte 

for en god generalforsamling, og udtrykte håb om et godt jubilæumsår for Hørvævsmuseet. 

 

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 

Bilag 2: Hørvævsmuseet, Årsregnskab 2018 

Bilag 3: Aftenskolens beretning, denne beretning sendes også til Assens Kommune 

Bilag 4: Årsregnskab 2018 for Hørvævsmuseets Aftenskole 

 

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
1. Bestyrelsen konstituerede sig enstemmigt med 

Formand Marianne Krämer 

Næstformand Bodil Lindeloff 

Sekretær Else Høbye 

2. Bestyrelsesmøder for det kommende år: 

Mandag den 25. marts kl. 12-14 

Mandag den 6. maj kl. 12-14 

Mandag den 24. juni kl. 12-14 

Mandag den 9. sep. kl. 12-14 

Mandag den11. nov. kl. 12-14 

Fællesmøde mandag 4. november kl 12 

Mandag den 27. januar 2020 kl. 12-14  

 

Referent: Else Høbye 


