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Referat af generalforsamling i Hørvævsmuseets cafe lørdag den 7.3.2020 kl. 10 

Der var ca. 33 medlemmer til generalforsamlingen. 

Dagsorden. 

ad 1. Valg af dirigent 

Hanne Hemmingsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig 

indkaldt iflg. vedtægter.  

ad 2. Bestyrelsens beretning 

Marianne Krämer aflagde bestyrelsens beretning – se bilag 

Beretningen blev godkendt. 

ad 3. Regnskabsaflæggelse 2019 og budget 2020 

Regnskabet for Hørvævsmuseet 2019 blev delt ud – se bilag. 

Regnskabsfører Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet: 

Driftsindtægterne er 69.407 kr. større end året før. Alle konti her er vokset bortset fra varesal-

get fra ”Oldemor” der afslører at vi ikke havde markedsdag i 2019. 

Driftsudgifter er 145.402 kr. større end året før, bl.a. på grund af udgifterne til jubilæet. Penge, 

som vi mener, er givet godt ud! 

Sluttelig er årets resultat 48.393 kr., 73.612 kr. mindre end 2018 – helt i overensstemmelse 

med budgettet. 

Egenkapitalen er i år 1.177.943 kr. mod 1.194.832 kr. året før. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Jane redegjorde for at der er lavet budget af hensyn til evt. fondsansøgninger. De fleste konti 

er øget med 1 %, nogle få konti er vurderet individuelt. Budgettets resultat er 100.000 kr. 

ad 4. Fastlæggelse af kontingent.  

Kontingentet er i øjeblikket 125 kr. 

Forsamlingen foreslog en forhøjelse til 150 kr. og det blev vedtaget (28 stemte for, 1 imod, 4 

hverken for eller imod.) 

ad 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling 

Ingen forslag 

ad 6. Valg til bestyrelsen 

Else Høbye, Lone Bodekær, Birthe Teilmand, Marianne Krämer er på valg   

Alle stiller op til genvalg 

Alle blev valgt uden afstemning. 

ad 7. Valg af suppleant til bestyrelsen  

Torben Nielsen stiller op til valg 

Torben blev valgt.  
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ad 8. Valg af revisor 

Ulla Holm stiller op til genvalg 

Ulla blev valgt  

ad 9. Valg til revisor suppleant 

Inga Christiansen stiller op til valg 

Inga blev valgt  

ad 10. Aftenskolens beretning 

Bent Bille læste beretningen op – se bilag.  

Udover beretningen sagde Bent noget som han selv mente var midt imellem undervisning og 

arbejde på Hørvævsmuseet: 

”I 2019 havde vi to praktikanter som ville lære at arbejde på museets maskiner. Det nedsatte 

gennemsnitsalderen på museets arbejdsdage betragteligt! Desuden fik museet både good will 

og god PR fik ud af det – bl.a. hos Assens Kommune. En gentagelse skal overvejes!” 

 

Aftenskolens beretning blev godkendt. 

ad 11. Aftenskolens regnskab 

Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet – se bilag.  

Årets resultat er 8.826 kr. mod underskud året før. 

Aftenskolen har en egenkapital på 80.489 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt 

ad 12. Forslag fra aftenskolens bestyrelse og medlemmer til behandling 

Ingen forslag 

ad 13. Evt. 

 Anne D efterlyste hjælp til ”Levende Lørdag”. Der er et informationsmøde 22. april kl 14 (ef-

ter hovedrengøringen) – eller kontakt meget gerne Anne D eller Marianne N hvis I vil give 

en hånd med. 

 Lis gjorde opmærksom på hvervedagen onsdag d. 15. april – kig rundt i jeres bekendt-

skabskreds og se om der ikke er nogle der kunne være glade for at hjælpe med her. Alle 

kan noget som Hørvævsmuseet kan få glæde af. 

 Marianne takkede specielt Bent for at profilere Hørvævsmuseet i udlandet – bl.a. i Spanien. 

 Den nye brochure er kommet - alle bedes have brochurer i bilen og dele ud til venner. 

 Plakater til ophængning alle steder hvor vi kan få lov til det, både i Assens Kommune og 

udenfor kommer umiddelbart efter påske. 

Mødet sluttede ca. kl 11.30. Marianne takkede alle fremmødte medlemmer og bad den nye bestyrelse 

komme til møde. 

Bilag:  Bestyrelsens Årsberetning 2019 

 Årsregnskab 2019  Hørvævsmuseet 

https://hoervaevsmuseet.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2020/03/Bestyrelsens-Årsberetning-2019.pdf
https://hoervaevsmuseet.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2020/03/Årsregnskab-2019-Hørvævsmuseet.pdf


 

Referat af ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseet 7. marts 2020.docx Side 3 

 Aftenskolens Årsberetning 2019 

 Årsregnskab 2019 Hørvævsmuseets Aftenskole 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede: Marianne K, Lone B, Bodil L, Else H, Birthe T, Ole G og Torben N. 

Afbud fra Anders H og Niels J. 

ad 1. Konstituering 

Marianne Krämer blev foreslået og valgt som formand.  

Marianne gjorde opmærksom på at der efter hendes mening regelmæssigt bør ske fornyelser 

på alle poster. 

Bodil Lindeloff blev valgt som næstformand og Else Høbye som sekretær. 

ad 2. Bestyrelsesmøder 

Alle datoer er mandage og alle møder forventes at vare fra kl 12 til 14. 

30.3 

4.5 

15.6 

24.8 

5.10 

7.12 

1.2 

Desuden: 

Fællesmøde mandag den 2.11 

Julefrokost onsdag den 16.12 

Generalforsamling lørdag den 6. marts 2021 

ad 3. Evt. 

Intet 

 

Mødet sluttede 11:48. 

 

Referent: Else Høbye 

 

 

https://hoervaevsmuseet.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2020/03/Aftenskolens-Årsberetning-2019.pdf
https://hoervaevsmuseet.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2020/03/Årsregnskab-2019-Hørvævsmuseets-Aftenskole.pdf

