Referat af ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseet på Krengerup
lørdag den 3. marts kl. 10.00 2018 i museets cafe
Generalforsamlingen indledtes med at Lis Brandt fortalte om sine personlige erfaringer med hørdyrkning og hørberedning i 2017. Vi glæder os til at høre fortsættelsen om spindingen af hørren og hvad
den blev brugt til.
Generalforsamling startede kl 10:35 og sluttede kl11:33.
Tilstede var 27 medlemmer.
Dagsorden.
1.

Valg af dirigent
Hanne Hemmingsen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og
gennemgik derefter dagsordenen.

2.

Bestyrelsens beretning
Marianne Krämer aflagde bestyrelsen beretning - se bilag.
Der blev spurgt til bestyrelsens tanker om udvikling - svaret var bl.a. henvisning til TUS-projektet.
Beretningen blev godkendt

3.

Regnskabsaflæggelse
Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet:
Besøgstallet er mindre end året før, men det samlede varesalg er større på trods af problemer
med vores egen tekstilproduktion.
Udgifterne omfatter forskellige investeringer: møbler, computere, nye symaskiner, hør - noget er
engangsudgifter der tilfældigvis er faldet i år, noget er investeringer i fremtiden. Så trods det
mindre besøgstal er regnskabet pænt. Mht. balancen ses det at museet har brugt en del på garn en investering bestyrelsen mener er en bedre anbringelse af vore midler end bankkonti pt.
Der blevet gjort opmærksom at vi pt ikke tæller besøgende børn eller medlemmer og vi laver ikke
statistik over gruppebesøg. Vi bør sørge for bedre data, men samtidig huske at vi er frivillige og
ikke kan klare alting. Bestyrelsen bør drøfte muligheden for og nytten af dataindsamling.
Regnskabet blev godkendt.

4.

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

5.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling.
Forslag fra Bestyrelsen: Vedtægtsændring for museet
Se bilag
Marianne gennemgik vedtægtsændringerne der lægger op til at ordet kasserer streges. Bestyrelsen har - naturligvis - fortsat det økonomiske ansvar, men kassereren / regnskabsføreren behøver fermover ikke være medlem af bestyrelsen.
Marianne gjorde opmærksom på at ordet kasserer også skal streges i §11.
Der blev stillet spørgsmål om tegningsretten, men den er sikret med §7 og i forretningsordenen.

6.

Valg til bestyrelsen
Gunnar Brandt, Jane Grønnegaard, Else Høbye, Marianne Krämer er på valg.
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Gunnar Brandt, Else Høbye og Marianne Krämer stiller op til genvalg.
Jane Grønnegaard ønsker ikke genvalg
Birthe Tejlmand stiller op til valg
De opstillede blev valgt uden modkandidater.
7.

Valg af suppleant til bestyrelse
Lone Bodekær stille op til valg
Lone blev valgt uden modkandidater.

8.

Valg af revisor
Grethe Nielsen ønsker ikke genvalg
Ulla Holm stiller op til valg
Ulla blev valgt uden modkandidater.
Marianne takkede Grethe for hendes mangeårige store arbejde for Hørvævsmuseet.

9.

Aftenskolens beretning
Bille aflagde beretning (som også går ind til de bevilgende myndigheder) - se bilag.
Beretningen blev godkendt.

10.

Aftenskolens regnskab
Jane gennemgik regnskabet.
Det flotte resultat for året skyldes bl.a. at vi ikke skyldte kommunen det beløb vi havde troet. Beløbet er derfor tilbageført.
Regnskabet blev godkendt.

11.

Vedtægtsændringer for Aftenskole
Se bilag med vedtægtsændringer for Hørvævsmuseets Aftenskole.
Aftenskolen er blevet medlem af paraplyorganisationen FORA, som har foreslået de markerede
ændringer.
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

12.

Forslag fra Aftenskolens bestyrelse og medlemmer til behandling.
ingen forslag

13.

Evt.
Marianne takkede dirigenten og de fremmødte for en god generalforsamling.

Supplerende oplysninger
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Bodil Lindeloff, Andres Hasseriis, Niels Jørgensen, samt suppleant
Jonna Sjøgaard. Revisor er Britt-Marie Hjort, samt revisorsuppleant Bent Bille
Den valgte bestyrelse mødtes efter generalforsamlingen.
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Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Marianne K, Gunnar, Anders, Lone B, Bodil, Niels, Birthe, Else
Fraværende m afbud: Jonna
1. Bestyrelsen konstituerede sig:
1. Formand: Marianne Krämer
2. Næstformand: Bodil Lindeloff
3. Sekretær: Else Høbye
Disse tre udgør forretningsudvalget og de har i fællesskab kontakten til kassereren.
2. Bestyrelsesmøder for kommende år
1. 18. april kl 12
2. 11. juni kl 12
3. 17. september kl 12
4. Fællesmøde lørdag den 3. november
5. onsdag 28. november kl 12
6. onsdag den 23. januar (specielt med henblik på generalforsamling)
7. Generalforsamling 2019 lørdag den 2. marts, indkaldelse senest fredag den 15. februar
3. Evt.
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