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Referat fra foreningens generalforsamling d.24. april 2OL9:
Ad 1. Keld Holm valgt til dirigent
Han fastslog generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, og henstillede til
bestyrelsen at udsende indkaldelse senest 4 uger før generalforsamlingen for at sikre, at
medlemmer der modtager indkaldelsen med post, får den i rimelig tid.
Ad 2. Af formandens beretning fremgik, at det forgangne år var gået planmæssigt med mange
gode aktiviteter. Han omtalte direktørskiftet på museet og glædede sig på foreningens vegne
over at museet "køter" rigtig godt trods stadige krav om besparelser m.m. Det er også i foreningen blevet bemærket, at der er sat rigtig mange aktuelle tiltag igang i årets løb. Med hensyn
til den kommende museumsklub blev det oplyst, at man iforeningen har valgt at tegne et kollektivt medlemskab for foreningens medlemmer for det første år med klubben. Årets foredrag i
foreningen har som sædvanligt været velbesØgte, og gode foredragsholdere har belyst aktuelle
emner. Sluttelig tak til museets personale og foreningens bestyrelse for et godt år.
Keld Holm havde en tillægsberetning til ovenstående vedr. den nystartede museumsklub og de
tølger, det evt. kan få for foreningens fremtid. Skal foreningen ud over det første år vælge fortsat at tegne et kollektivt medlemskab for foreningens medlemmer, vil det medføre en kontingentstigning allerede fra næste år. Alternativt kan vivælge alene at fortsætte som en støtteforening til museet, og lade medlemmerne selV atg6re, om de også ønsker at tegne et medlemsskab af klubben. Sidste mulighed er at opløse foreningen, hvis det skønnes, at klubben faktisk er
en slags stØtteforening til museet. Disse muligheder vil vitage en debat med medlemmerne om
på et medlemsmøde i løbet af efteråret 2019.
Begge beretninger blev omdelt

skriftligt og taget til efterretning.

Ad 3. Museets vicedirektør fortalte at museets organisation er blevet trimmet i det forløbne år
og tilpasset den økonomiske virkelighed. Der er ligeledes igangsat en fremadrettet planlægning
for de kommende 5 år. Derudover er man optaget af, at redefinere sin rolle iforhold til lokalsamfundet. Der er ligeledes igangsat en revision af museets samlinger. Dette er dog meget tidskrævende. En nylig afholdt kvalitetsvurdering af museet foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen
gav museet en meget fin bedømmelse. Sluttelig en omtale af museets indsatsområder i årets
løb. Ragnarock har især været en væsentlig "spiller" her.
Ad 4. Louise Christensen fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet er revideret uden
forbehold. Regnskabet blev god kendt

Ad 5. Valg til bestyrelsen.
Jonna Waage, Carl Christian Hansen , BiØrn Vedel Larsen og Keld Holm blev genvalgt.

Ad 5. En tilføjelse til vedtægternes paragraf 5, der fremover hedder paragraf 5.5 blev vedtaget:
55.5. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller

næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ad 7. Det vedtoges at fortsætte et år mere med uændret kontingent.
Ad 8. Eventuelt

-

lntet
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