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6. februar 2018
Formand Helle Mehl bød velkommen til de ca. 40 fremmødte.
Punkt 1: Valg af dirigent
Preben Christensen blev valgt som dirigent.
Dirigenten sagde at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt iht.
Venneforeningens vedtægter, der var ingen indsigelser.
Dirigenten gav ordet til Mogens Møller Nielsen fra besstyrelsen, der fremlagde forslaget til
kontingent.
Punkt 2: Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent
Mogens fremlagde Skagens Museums model for momsrefusion iht. Ligningsloven § 8 A.
§ 1. Godkendelse efter Ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger,
fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser alle er
opfyldt:
1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden
måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
2. Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.
3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den
pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.
4. Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.
Denne model kan umiddelbart overføres til DKM. Punkterne 1. og 4. opfylder museet umiddelbart.
Det er pkt. 2 og 3, som Hjerl Hedes Venneforening med kontingentforslaget sikrer, at museet kan
søge refusion fra momspuljen. Dette kan indbringe 1-2 mill. Alt efter hvor mange ansøgninger, der
er til puljen.
Kontingentforslag:
Gavedel
200 kr.
Kontingentdel U/ledsager 75 kr.
I alt
275 kr. (heraf besparelse i skat ca. 100 kr.)
Gavedel
200 kr.
Kontingentdel M/navngiven ledsager
150 kr.
I alt
350 kr. (heraf besparelse i skat ca. 100 kr.)
Hvis gavegiver ønsker skattefradrag, så skal cpr-nr. opgives ifm. indbetaling.
Foreningen skal kunne drives for selve kontingentdelen
Mogens oplyste at der skal være et vist forhold mellem kontingentdelen og entre til museet,
hvilket er opfyldt i kontingentforslaget.

Følgende blev diskuteret:
 om det skulle være en navngivet ledsager eller ej. Bestyrelsen holdt fast i at det skulle være
en navngivet.
 om det var rigtigt at man var tvunget til gavedelen som medlem af Venneforeningen.
Bestyrelsen bekræftede.
 om besparelsen i skat var ca. 100 kr. Bestyrelsen sagde at det selvfølgelig afhang af den
enkeltes personlige skatteforhold.
 om der evt. kunne laves en ”klippekortordning” i stedet for en navngiven ledsager.
Bestyrelsen ville tage dette op på et bestyrelsesmøde.
 om kontingentpriserne var for høje ift. årskort. Bestyrelsen fremlagde at det nye
kontingentforslag, efter skattefradrag, var en smule dyrere for et personligt medlemskab
og en smule billigere for et medlemskab med navngiven ledsager. Man skal også tænke på
at medlemsskabet giver gratis adgang til Den Gamle By i Århus.
 om en navngiven ledsager kunne gå ind på kortet uden at Venneforeningens medlem var
med. Bestyrelsen sagde at det kunne man ikke.
 om cpr. Nummer evt. kunne skrives i kommentarfeltet ved bankoverførselen i stedet for at
sende den på mail. Bestyrelsen sagde ok for det.
om man kunne være sikker på at gavedelen på 200 kr. gik til Hjerl Hede og ikke DKM, det
bekræftede bestyrelsen.
Uffe fortalte lidt om udviklingen af Hjerl Hede:
 Vi er gået fra huse til hjem
 Der er lavet 10-års plan for vedligeholdelse af bygninger i museet
 Vi har startet et treårigt projekt omkring legepladsen, støttet af Spar Nord Fonden
 Vi skal igen i år have fornyet et stykke af jernbanen
 Vi er i gang med projekt ”Hænder og Huse”, som er et samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og 5 museer i region midt, omkring kurser og efteruddannelse –
støttet af Region Midt
Uffe fortalte om vigtigheden af at have en solid venneforening, der bakker op omkring museet –
OG DET HAR VI.
Venneforeningen har bla. støttet museet med trækvogne, heste, stokmøllen og meget mere.
Uffe sagde også at denne momsrefusion ville have stor betydning for DKM´s budget, og at museet
derfor anbefalede at vedtage bestyrelsens budgetforslag.
Bestyrelsens forslag blev sendt til afstemning. Der var ingen indvendinger mod at det foregik ved
håndsoprækning.
Ja stemmer: 34
Nej stemmer: 3
Folk der ikke stemte: 3
Bestyrelsens nye kontingentforslag blev vedtaget.
Punkt 3: Eventuelt
Uffe fremviste arbejdet med stokmøllen på værkstedet, som Venneforeningen har givet 25.000 kr.
til.
Ref. Uffe Sckerl

