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Referat af  
Ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseets café d. 5. marts 2022 kl. 10 

Der var ca. 37 personer til stede 

Vi startede med at synge ”Der er i dag et vejr – et solskinsvejr” i vores nye Højskolesangbog. 

Dagsorden  

ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Hanne Hemmingsen, som blev valgt 

ad 2. Bestyrelsens beretning for 2021 og planer for 2022  

Ole aflagde bestyrelsens beretning og planer for 2022. 

Lis nævnte projektet ”1 kvm hør” som et fælles projekt for Sverige, Norge, Finland, Island, Est-

land og Danmark. Projektet ledes af paraplyorganisationen Fora og Hørvævsmuseet i Danmark. 

Det vil indgå i hørdagene. 

Forsamlingen godkendte beretningen 

ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2021  

Jane Grønnegaard er blevet afløst af Alice Banke. Alice kører regnskabet som frivillig med Kir-

sten Marxen og Gitte på kontoret som hjælpere. 

Ole gennemgik regnskabet. Regnskabet omfatter i 2021 for første gang også Aftenskolen som 

nu er integreret med museet. 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 

Medlemmer kan få regnskabet på Hørvævsmuseets kontor. 

ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2023  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. pr kalenderår. Det blev godkendt. 

ad 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer til behandling.  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24. februar 2022.  

Ingen indkomne forslag 

ad 6. Valg til bestyrelsen  

Lone Bodekær, Else Høbye, Birthe Tejlmand og Marianne Krämer er på valg. Marianne 

Krämer modtager ikke genvalg.  

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Anders Hasseriis, Niels Jørgensen og Ole Grønbæk. 

Helle Pedersen er revisor, valgt til 2023. 

Lone Bodekær, Else Høbye og Birthe Tejlmand blev valgt. Bestyrelsen foreslog Ulla Ravn til den 

ledige plads, og Ulla blev valgt. Der var ikke andre kandidater. 

ad 7. Valg af suppleant(er)  

Ulla Ravn og Torben Nielsen er på valg.  
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Torben Nielsen blev valgt. 

Der blev ikke valgt en suppleant nr. to  

ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Ulla Holm er på valg som revisor og modtager ikke genvalg.   

Inga Christiansen er på valg som revisorsuppleant.  

Hans Bech Pedersen blev foreslået af bestyrelsen som revisor og blev valgt. Inga Christiansen 

blev valgt som revisorsuppleant. 

ad 9. Eventuelt  

Anne Drabæk nævnte ”Levende lørdag” hvor der efterlyses frivillige. 

Ole takkede Marianne Krämer for årene som formand, der bl.a. har været præget af arbejdet 

med ombygning. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen fortalte Kirstine Kofoed Langli om sin ansættelse på museet og planerne for 

videre projektansættelsen. 

Referent: Else Høbye 


