Referat:

Generalforsamlingen 2017, Hjerl Hedes Venner
Sted: Visitorcentret, Hjerlhedevej 14, Vinderup
Tid: 26. marts 2017, kl. 10:00-11:30
Til stede: 42 medlemmer – incl. bestyrelsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent:
Museumsrådets beretning
Godkendelse af årsrapporten.
Indkomne forslag fra museumsråd og medlemmer.
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af 2 museumsrådsmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er:
Helle Mehl (modtager genvalg)
Philip Harpøth (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

-----------------------------------------------------------------------------Generalforsamlingen blev indledt med fællessang.

Ad 1:
Ingeborg Svennevig blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt, idet indkaldelsen havde fundet sted den 20. februar 2017.

Ad 2:
Formanden Helle Mehl indledte med at præsentere bestyrelsen. Herefter forelagde Helle Mehl
Museumsrådets beretning, som generalforsamlingen vedtog uden spørgsmål eller kommentarer.

Ad 3:
Regnskabet for 2016 blev gennemgået af Mogens Møller Nielsen – og viste et beskedent overskud
på kr. 2.107, - efter medlemsarrangementer og gaver til museet på kr. 45.000 og et

bankindestående på kr.56.215. Målsætningen med altid at have en likvid buffer på ca. et års
kontingentindtægter var således overholdt.
Årsrapporten blev godkendt.

Ad 4:
Der var ikke indkommet nogle forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse.
Ingeborg Svennevig redegjorde imidlertid for de overvejelser, som bestyrelsen havde haft omkring
ændringen af kontingentet. Kontingentet for venneforeningen har bestyrelsen ønsket at ændre
på, således at der kun findes personligt enkeltmandsmedlemsskab. - Dette for at opnå en enklere
administration og et bedre overblik over antallet af – og hvem, der er medlemmer.

Kommenterede [IS1]: Var det ikke formanden?

Ingeborg tydeliggjorde forskellen mellem det at være frivillig – og det at være medlem af
venneforeningen. På Frilandsmuseet Hjerl Hede besluttede Venneforeningen i 2013 at reservere
foreningen til betalende medlemmer.

Kommenterede [IS2]: Og først her blev det mig, da vi kom
til de frivillige

Det blev pointeret, at ved det personlige medlemskab af venneforeningen interesserer man sig
typisk ikke alene for levendegørelsen, og man har direkte indflydelse på museets aktiviteter og
udvikling. En stor del af de frivilliges interesse retter sig mod levendegørelsen.
Der udspandt sig en debat om alternative medlemsformer. Der blev foreslået følgende
kontingentformer:
Enkeltmandsmedlemsskab med halv pris for evt. ledsager det første år.
Enkeltmandsmedlemsskab med rabat ved hvervning af nyt medlem.

Ad 5:
Mogens gennemgik herefter budgettet for 2017, der udviste et beskedent overskud på kr. 250,-.
Resultatet bygger på en forventning om at foreningen fremover alene vil arbejde med personligt
kontingent uden ledsager på kr. 150,-/år. Herudover forventes som noget nyt sponsorindtægter på
ca. kr. 10.000,- og en samlet ultimobeholdning i banken på ca. kr. 57.000.
Spørgsmålet om at ændre kontingentet til et personligt medlemskontingent på kr. 150,-/ år blev
bragt til afstemning og blev vedtaget med stort flertal.
Budgettet blev godkendt.

Ad 6:
Efter en skitsering af reglerne for valg af medlemmer og valg af stemmetællere, afholdtes valget:

Alle medlemmer fik tildelt en stemmeseddel, hvorpå der kunne anføres navne på ønskede
kandidater – evt. flere for hver stemmeafgiver.
Helle Mehl og Philip Harpøth, der genopstillede og Lissi Kjær Lauridzen, John Hjort Olsen og Ingrid
Kjeldsen blev foreslået. Kandidaterne motiverede herefter kort for deres ønske om medlemskab af
museumsrådet, hvorefter alle medlemmer blev bedt om at anføre maksimum to af de opstilledes
navne på en ny stemmeseddel.
Helle Mehl og Philip Harpøth blev genvalgt og Lissi Kjær Lauridzen og Ingrid Kjeldsen blev valgt
som suppleanter.

Ad 7:
Johannes J Lund blev genvalgt som revisor og Ingrid Kjeldsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8:
Et medlem foreslog, at der blev opstillet et klaver i cafeen, hvilket blev suppleret af et forslag om
et el-klaver.
Flere medlemmer anførte, at de fandt, at de nye oversigtstavler og bænke i landsbyen, hvad angik
materiale og udformning, ikke passede ind i sammenhængen.
Ingeborg redegjorde kort for museets strategi. Frilandsmuseet Hjerl hede har en samling af huse
fra hele Danmark, vi kalder ikke museet for en ”landsby”. Museet arbejder på at skabe regionale
og tidsmæssige forskelle mellem husene. I 2017 lancerer museet endvidere hvert enkelt hus med
en bestemt husstand, så vi også gradvist indretter husene til præcis ét årstal hver og en bestemt
husstand som beboere. Husene skal herudover stadig demonstrere skiftende byggeskikke.
Der blev lagt op til nye forslag til vennedag for foreningens medlemmer i efteråret. Følgende blev
foreslået:
Tur til Gl. Estrup
Tur til Brunkulsmuseet i Søby.
Tur til Den Fynske Landsby
Tur til Spøttrup
Foredrag v. Kåre Johannesen
Et medlem foreslog, at der blev opslået et skilt ved indgangen med budskaberne:
”Vi samler skrald op – derfor skraldespande”
”Bænke – vi sidder ned i dag. – Det gjorde de ikke i gamle dage”

Referent: Hans Peter Hjerl

