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Referat af   
ordinær Generalforsamling i Hørvævsmuseets café torsdag 10. juni 2021 kl. 19 
Ca. 35 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Hanne Hemmingsen blev foreslået og valgt. 

Hanne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med email og breve til medlem-

merne hvorefter hun gennemgik dagsordenen. 

2. Bestyrelsens beretning 

Marianne Krämer aflagde bestyrelsen beretning, som blev godkendt uden kommentarer. 

3. Regnskabsaflæggelse 2020 / budget 2021 ved Jane Grønnegaard / Alice Banke 

Jane Grønnegaard gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Kontingentet er i 2021 150 kr. 

Bestyrelsen har i februar fastsat kontingentet for 2021 til 150 kr. og har opkrævet det – foreløbig 

har 191 medlemmer betalt. Kontingentet blev accepteret af generalforsamlingen. 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer til behandling: 

Forslag til vedtægtsændring for Hørvævsmuseet og Hørvævsmuseets Aftenskole  

Marianne forelagde de nye vedtægter og bad om kommentarer og spørgsmål.  

De nye vedtægter blev vedtaget idet over 2/3 af de tilstedeværende stemte for ved håndsopræk-

ning. 

6. Valg til bestyrelsen 

Anders Hasseriis, Niels Jørgensen, Bodil Lindeloff er på valg. Anders Hasseriis og Niels Jørgensen stiller op 

til genvalg. Bodil Lindeloff ønsker ikke genvalg. Ole Grønbæk stiller op til valg 

Anders Hasseriis, Niels Jørgensen og Ole Grønbæk blev valgt. 

7. Valg til Suppleant til bestyrelse 

Ulla Ravn stiller op til valg 

Ulla Ravn blev valgt. 

8. Valg af revisor  

Britt-Marie Hjort er på valg og ønsker ikke genvalg. Helle Bech Petersen stiller op til valg 

Helle Bech Petersen blev valgt. 

 

Marianne takkede Bodil, Britt-Marie og Jane for deres indsatser for Hørvævsmuseet. 

9. Aftenskolens beretning 

Bent Bille aflagde beretningen som skal indsendes til kommunen.  Den blev godkendt. 

10. Aftenskolens regnskab  

Jane Grønnegaard aflagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.  

11. Forslag fra aftenskolens bestyrelse og medlemmer til behandling  

Der var ingen forslag. 
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12. Evt. 

Jane fortalte at vi i 2019 havde 3587 besøgende og i 2020 kun 2576, så coronaen mindskede be-

søgstallet en del. 

Anne reklamerede for at deltage op med aktiviteter til ”Levende Lørdag” og Lis efterlyste ideer til 

udflugt for de aktive. 

Gunhild fortalte om de 200 m2 hør der er sået i Skovkrogen og foreslog at man tager ud og ser 

hvordan en hørmark ser ud. 

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
Marianne Krämer havde allerede inden mødet meddelt at hun ville stoppe som formand. Bestyrelsen 

valgte herefter Ole Grønbæk som formand, Lone Bodekær som næstformand og Else Høbye som se-

kretær. 

Første bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 10. aug. kl 9 på Hørvævsmuseet. 

Referent: Else Høbye  


