Næstved Museumsforening
Ringstedgade 4B
4700 Næstved

Referat
😎 Næstved Museumsforening ordinære generalforsamling onsdag den
24. april 2019 kl. 19:00 i Sct. Peders Sognegård.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
😎 Niels Rørbech valgtes som dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
😎 Foreningens formand Ole Madsen fremlagde en fyldestgørende beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
Foreningen havde ved årets udgang 203 medlemmer, mens der aktuelt var 193 medlemmer.
Formanden kunne oplyse, at bladet Liv og Levn, der er blevet udgivet af museet, sandsynligvis ikke vil udkomme mere, mens bladet Nyt fra Næstved Museum fortsat vil udkomme,
primært som en digital publikation.
Formanden redegjorde for arrangementerne i årets løb med 2 udflugter (Nyvang og Koldinghus), 4 foredrag og 3 fyraftensmøder. Aktiviteterne forventes fortsat uændret.
Han opfordrede medlemmerne til at tilslutte sig de enkelte aktivitetslaug, så foreningen derigennem kan hjælpe museet, også som en hjælp for bestyrelsen til at påvirke museets ledelse, så den kan se, at der er et fortsat behov for et lokalt museum, der fortæller byens og
omegnens historie.
Formanden sluttede med at takke for det gode samarbejde med museet og foreningens
bestyrelse.
Beretningen godkendtes af forsamlingen.
Med dirigentens tilladelse fik bestyrelsesmedlem Tove Dalby Johansen ordet. Hun er foreningens repræsentant i Museum Sydøstdanmark bestyrelse. Redegjorde for sin rolle i bestyrelsen og sin indsats, sammen med Annelise Hopff, for at trække flere besøgende ind i
museet. Redegjorde for sit arbejde med at etablere et Børnehjørne i Helligåndshuset. Har
mødt lidt modstand fra museet, som har andre planer med kirkesalen 👏🏼.
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år
😎 Foreningens kasserer aflagde regnskab for 2018, der udviste et overskud på 1.296,12
kr. og en egenkapital på 7.600,67 kr. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Ole Madsen orienterede om regnskabet for Næstved Museums Gavefond for 2018. Regnskabet udviste et overskud på 21.525,20kr. og en egenkapital på 2.606.448,16 kr. Der var
endnu ikke kommet svar fra Civilstyrelsen på anmodningen om at anvende 1 mio. kr. på
etablering af Kählerudstillingen på Holmegaard Værk. 👏🏼.
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4. Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år og planer
for indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi
😎 Museets faglige leder Mette Bielefeldt Bruun fortalte om museets ændrede struktur. Hun
er faglig leder på Holmegaard Værk og Næstved Museum mens personale og events ledes
af Dennis Paustian. Omtalte mødet i sidste måned med orientering om de frivillige. Man har
stort fokus på de frivillige, for at løse en mangfoldighed af opgaver.
Takkede for godt samarbejde med foreningen og de frivillige.
Sidste sommers event med kunsthåndværkere var en stor succes, både for museet og de
deltagende kunsthåndværkere og designere 👏🏼.
Der var enkelte spørgsmål fra salen.
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.
😎 Uforandrede kontingenter blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Annelise Hopff og Jørgen Elming, der begge er villige til at modtage genvalg
😎 Genvalg af Annelise og Jørgen 👏🏼👏🏼
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Rørbech
😎 Genvalg af Niels 👏🏼
9. Valg af medlem til bestyrelsen af Næstved Museums Gavefond
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Madsen
😎 Genvalg af Ole 👏🏼.
10. Eventuelt
Palle Birk Hansen orienterede om otte planlagte foredrag til efteråret, foredrag i samarbejde
med AOF. Lovede at fremsende datoerne til Ole, så snart de var fastlagt.
😎 Ole takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter foreningen var vært for et lettere
traktement (buffet fra Kvickly).
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Herefter causerede Nanna Holm over Dannebrogs historie/myterne herom. Nanna er profilforsker ved Borgcentret og Borgring.
I den forbindelse annoncerede hun efter frivillige til at deltage i kommende udgravninger på
Borgcentret i håb om at finde den ældste del af borgen 👏🏼.
På generalforsamlingen fremkom der ikke problemstillinger eller spørgsmål som bestyrelsen
efterfølgende skal tage stilling til.

Jørgen Elming
Sekretær

Niels Rørbech
Dirigent
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