Referat fra GENERALFORSAMLING, Onsdag, den 22. september 2021, kl. 19.00
i Næstved Kunstforenings lokaler Skt. Peders Kirkeplads 14C, Næstved
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere:
Niels Rørbech blev valgt som dirigent, og to stemmetællere udpeget.
Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år:
Formanden, Ole Madsen, aflagde en fyldestgørende beretning. Mødet var knapt et halvt år
forsinket p.g.a. coronaen.
Vi har nu 161 medlemmer.
Bestyrelsen har, i den forløbne tid, haft ni møder, heraf 2 videomøder.
Der har været enkelte foredrag og fyraftensmøder.
De forskellige fraktioner i Museumslauget har været aktive.
Birgit med høstmarkedet.
Desuden forskellige aktiviteter i arkæologi-, have-, hus-, cafe-, og dragtlauget.
Boderne kommer til at fungere som kulturhus for Næstveds foreninger.
Museumsforeningen kan fremover bruge Boderne til aftenmøder, fyraftensmøder og
generalforsamling. Toilet/køkkenforhold er dog ikke gode til sidstnævnte, hvor vi jo også
har servering.
Der er nedsat et husråd til at varetage planlægning og drift af Boderne.
Museumsforeningen er medlem af Sammus (Sammenslutningen af museumsforeninger i
Danmark). Vi betaler i forhold til antallet af medlemmer. Der er årsmøder og lokalemøder.
Vores repræsentant for de lokale foreninger er Dorthe Seierøe Madsen.
Holmegaard Værk åbnede den 8/6-2020.
Helligåndshuset er vores smertensbarn i den nye koncern. Den prægtige gamle bygning
mangler indhold. Vi forsøger at holde ledelsen til ilden m.h.p. en revitalisering som er udset
til 2024. Der er kun få udstillinger.
Vi, dvs. bestyrelsen, har aftalt et møde med ledelsen d. 28/9. Vi skal drøfte
Helligåndshuset’s nære og lidt fjernere fremtid.
Mette Bruun er, meget overraskende, lige blevet fyret som faglig leder.
Gavefonden står foran sin opløsning. Pengene skal bruges på Helligåndshuset, og det vil vi
følge nøje.
Museumsforeningen deltog aktivt i Næstveds Søjler. Vi arrangerede middelaldermiddag i
Kompagnihuset, og deltog også på anden vis.

Et fælles arrangement (udflugt til Helsingør) med Museums-og Kunstforeningen er på
trapperne, 37 har tilmeldt sig.
Af kommende arrangementer omtalte formanden kulturnatten med café i Boderne,
Høstmarked i Helligåndshuset, to aftenforedrag og to fyraftensmøder.
Indlæg fra salen:
Utilfredse gæster i Helligåndshuset, ”der er ikke noget at komme efter, og slet ikke mod
betaling” (Ole: enig).
Ros til Næstveds Søjler.
Poul Stahlschmidt: Vi bør nedsætte et arbejdsudvalg til, sammen med museet at lægge
planer (Ole: Vi arbejder på sagen, møde er aftalt).
Én mente, at museet havde et ledelsesproblem.
Tove Dalby Johansen: Der er mange tilfredse besøgende. Opfordrede til at man, gerne
gennem pressen, fremkom med kritik, så det blev tydeligt for byens politiske ledelse.
Birgitte: Efterlyser udlån af glas og keramik fra Holmegaard Værk, så vi kan få en ordentlig
udstilling også her i Helligåndshuset.

3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år:
Birgit Børsting fremlagde en grundig gennemgang af regnskabet. Der er penge på bogen,
fordi udgifterne har været mindre pga. de aflyste aktiviteter.
Ole aflagde regnskab for Gavefonden.
Ingen havde indvendinger til regnskabet.
4. Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år og planer for
indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi:
Kristoffer B. Pedersen har bedt Ole oplyse om museets aktiviteter.
Jim Lyngvild kommer til Køge med udstilling om vølver.
Borgring er i proces med godkendelse på Unescos verdensarvsliste.
Planlagt revitalisering af Helligåndshuset i 2024-25.
Underskud på ca. 100.000 kr. ud af en omsætning på 78 mio. kr. Det må siges at være lidt i
underkanten til at være tilfredsstillende.
5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
a. Enkeltmedlemskab: 175 kr.
b. Husstandsmedlemskab: 250 kr.

c. Firmamedlemskab: med højst 9 ansatte: 500 kr. med 10 eller flere ansatte: 1.000 kr.
Vedtaget.
7. Valg af bestyrelse:
På valg er Annelise Hopff og Jørgen Elming. Begge er villige til at modtage genvalg.
Annelise og Jørgen genvælges.
8. Valg af et medlem til bestyrelsen for Næstved Museums Gavefond:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Tove Dalby Johansen.
Tove genvælges.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Rørbech.
Niels genvælges.
10. Eventuelt:
Poul foreslår temaudstillinger og vandreudstillinger.
Niels skulle hilse fra Inger.
Lillian efterlyser mere Kähler til Helligåndshuset.
Birgit efterlyser frivillige til caféen til kulturnatten og høstmarked.

Formanden takker for god ro og orden og takker dirigenten for god mødeledelse. Og inviterer på
sandwiches og vin.
Palle Birk rundede aftenen af med et causeri over skolevæsenet i Næstved i middelalderen.
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