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Roskilde Museumsforening
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 29.3.2022
Formanden, CC Hansen, bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Ole Christiansen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i
overensstemmelse med foreningens vedtægter. Endvidere at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.
2. Beretning om det forløbne år i foreningen v/ formand CC Hansen
Foreningens sædvanlige møde- og rejseaktiviteter har været stærkt reduceret under coronanedlukningen. Men vores tur til Øland, Karlskrona og Kalmar blev fint gennemført i september
2021 (i stedet for i juni), og vi afholdt ordinære Generalforsamling 14.10.2021 (i stedet for i
marts/april). Vi har også kunnet afholde et par foredrag, bl.a. et om bilproduktion i Danmark, og et
om Slesvig nord og syd for den dansk-tyske grænse.
Kommende rejser: Der er planlagt en forårstur til Slesvig nord og syd for grænsen den 19.-22.maj i
år. Tilmeldingsfristen er nu forlænget til den første uge i april, for at få flere deltagere med.
Efterårsturen, i den første weekend af september (3.-4.9.), går via Jelling til Viborg og omegn.
Kommende foredrag: Den 19.april får vi besøg af Højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der
fortæller om Rigsretten, dens funktion og historie.
Museumsforeningens struktur og økonomi:
Bestyrelsen har brugt den lange nedlukning til at drøfte vor forening. Vi forelægger nu et nyt sæt
vedtægter, som er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen (se omtalen af
dagsordenens pkt 6).
ROMU nedlægger nu ROMU Klubben, pr. 1.5.2022. Museumsforeningen har indgået en ny
samarbejdsaftale med museet. Den indebærer, bl.a., at fordelene ved ROMU klubben bortfalder. I
stedet vil Museumsforeningens medlemmer få 50% rabat på besøg på museets udstillinger og
udvalgte aktiviteter, og der vil være gratis adgang til 4-8 arrangementer, der gennemføres i
samarbejde mellem ROMU og Museumsforeningen. Herunder gratis adgang til de foredrag, som
foreningen tilbyder. Desuden vil det fortsat være muligt at opnå 10% rabat på udvalgte varer i
museumsbutikken på Roskilde Museum. I øvrigt tager bestyrelsen det som en anerkendelse af
Museumsforeningens eksistensberettigelse, at ROMUs har nedlagt ROMU Klubben, der blev
oprettet for et par år siden.
Medlemstallet er nu på 560 husstande, lidt lavere end i 2020. På baggrund af foreningens økonomi
foreslår bestyrelsen en mindre kontingentstigning på 50 kr (se omtalen af dagsordenens pkt 4 og 5).
I øvrigt ser bestyrelsen med fortrøstning på vor økonomi, men vi støtter også ROMU´s ønske om
en større betaling til museet for de aktiviteter der tilbydes. Hovedparten af ROMUs indtægter
kommer fra de 3 kommuner, Roskilde, Frederikssund og Lejre, og med de mange økonomiske pres,
der vil blive lagt på kommunerne i de kommende år, kan der ikke forventes højere offentlige

tilskud. Afslutningsvis understregede formanden det afgørende; den gode grundstamme af trofaste
medlemmer, og det gode samarbejde mellem foreningen og ROMU.
3. Beretning om det forløbne år på museet v/ museumsdirektør Morten Thomsen-Højgaard
Museet har været præget af de lange corona-nedlukninger, men der er nu fuld aktivitet.
Direktøren redegjorde for de mange lokale samarbejder som ROMU indgår i: I
planlægningsgruppen for domkirkens nye besøgscenter, Samarbejdet med Roskilde Festival ( f.eks.
udstillingen på ”Ragnarock”), Samarbejdet med Kulturstrøget (f.eks. den årlige Lysfest).
Desuden er Egedal kommune er nu kommet med i ROMU koncernen, idet Egedal nu er i gang med
arkæologiske forundersøgelser.
ROMUs mange aktuelle aktiviteter blev omtalt; udgravninger, udstillinger, TV udsendelser, bøger.
Det gode samarbejde med Museumsforeningen vil blive yderligere styrket, i form af flere fælles
aktiviteter og foredrag.
4. Fremlæggelse til godkendelse af revideret regnskab for 2021
Regnskabet var udsendt i forvejen. Foreningens kasserer, Keld Holm, gennemgik regnskabet.
Regnskabet viser et underskud, og kassereren lagde derfor særlig vægt på de store poster. Nogle af
dem bortfalder nu (”køb af ROMU Klubkort”), andre kan nu reduceres betragtelig
(”regnskabsføring” og ”porto”).
Det bliver dog også nødvendigt at forhøje medlemskontingentet (se pkt 5).
Regnskabet blev godkendt ved applaus.
5. Fastsættelse af kontingent
På baggrund af regnskabet redegjorde Keld Holm for, hvorfor bestyrelsen anbefaler at forhøje
kontingentet fra 250 til 300 kr om året (ændringen var adviseret i indkaldelsen). På forespørgsel
blev det præciseret, at medlemskabet fortsat gælder for hele husstanden på samme adresse, - uanset
husstandens størrelse.
De aktuelle medlemsfordele, når ROMU Klubkortet afskaffes pr 1.5..22, blev præciseret.
Kontingentforhøjelsen blev godkend ved applaus..
6. Forslag til nye vedtægter
Forslaget til de nye vedtægter var udsendt sammen med indkaldelsen.
Keld Holm gennemgik i detaljer, baggrunden for de foreslåede ændringer.
Efter svar på et par afklarende spørgsmål var der afstemning ved håndsoprækning.
De nye vedtægter blev vedtaget med mere end 2/3 dels flertal.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
8. Valg af formand
Formanden CC Hansen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen anbefalede bestyrelsesmedlem Keld Holm som ny formand. Der var ikke andre forslag.
Keld Holm blev valgt som ny formand, og takkede for valget.

9. Valg af kasserer
Bestyrelsen anbefalede bestyrelsesmedlem Bjørn Vedel-Larsen som ny kasserer. Der var ikke andre
forslag.
Bjørn Vedel-Larsen blev valgt som ny kasserer, og takkede for valget.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jóhanna Haraldsdóttir, Grete Binger og Jesper Iwersen.
Alle genopstillede, og alle tre blev valgt.
11. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen anbefalede Jesper Kejlhof og Jens Krøyer. Der var ikke andre forslag.
De to blev valgt som revisorer.
12. Valg af 1 revisorsuppleant
Der var ingen forslag til en revisorsuppleant. Bestyrelsen fik derfor til opgave, at udpege en og
efterfølgende orientere medlemmerne herom..
13. Eventuelt
Intet.
Efter Generalforsamlingen præsenterede to af museets ansatte nyt fra museets arbejde, i form af to
korte foredrag.
Aftenen blev afsluttet med fællesspisning.

Godkendt Roskilde den 6. april 2022

Ole Christiansen
Dirigent

