Referat fra generalforsamling den 17. maj 2011
Havneforeningens Hus, Hornbæk
Støtteforeningens formand, Sine Bayard, bød velkommen til de fremmødte og
foreslog under dagsordenens pkt. 1: Jan Trier som dirigent. Da ingen andre meldte sig
blev Jan Trier valgt. Han fik herefter ordet, og takkede for valget, og startede med at
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. foreningens vedtægter.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2010
4) Eksklusion af Peter Sylvest
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af revisor
7) Fastlæggelse af kontingent
8) Eventuelt
Formandens beretning: Lad mig begynde med "Projekt Hornbæk Kunstmuseum",
som nu ligger i Fonden Hornbæk Kunstmuseum, hvor et medlem af bestyrelsen og
formanden sidder på vegne Støtteforeningen. Projektet venter på, at den nye byplan for
Hornbæk skal blive bekendtgjort. Jeg sidder i Lokalt Samvirke og kan følge Hornbæks
udvikling herigennem. Der sker meget nyt lige for tiden. Projektets første 2 faser er
udført og godkendt i Fonden. Som sagt er fase 3 stillet i bero, og vi er nødt til at vente,
inden vi kan gå videre. Vi har en rigtig god sag, men der skal snart ske noget.
Hjemmesiden Har været besøgt 5445 gange det sidste år, og vi er meget tifredse med,
at der vises så stor interesse for Støtteforeningen og dens aktiviteter. Her kan man
tilmelde sig Støtteforeningen, og det er der mange, der har gjort.
Kunst i teltet - I år den 16. og 17. juli 2011, begge dage fra kl. 11-18.Udstillingen er
blevet meget populær og det er gode kunstnere, som udstiller. Vi har sat prisen op per
stand fra 750 til 950 kr. og det har kunstnerne fundet meget rimeligt. Vi får god
presseomtale, og sidste år skrev lokalavisen "Nordsjælland" at det var et "tilløbsstykke",
ja, der kom mange. Som noget nyt en "Design-butik", som 2 lokale forretninger stod
for, nemlig Huset Hornbæk og Heartwork. Caféen stod Edna Dueholm for, og hun kørte
det helt professionelt sammen med sin mand. Også den populære "Find fem fejl" var
med. Den tør vi ikke undlade, da rigtig mange deltager og synes, at det er sjovt.
Helsingør Kommune ved Kulturudvalget, har givet os støtte med 10.000,- kr. Meget
flot, da vi ellers vil have svært ved at få det til at hænge sammen rent økonomisk.
Store kreative dag: En event på Museumsgrunden som var beregnet for børn og
voksne. Vi havde lejet et mindre telt - men satsede på, at vi kunne sidde udenfor.
Det kunne vi ikke, da regnen silede ned hele dagen.
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- 2 Julestue på Café de Place. En ny aktivitet med forskellige stande som solgte juleting.
Vi solgte også juletræer foran caféen. Det var koldt, men indenfor kunne man hente
varmen, da Jan og Mette solgte gløgg og æbleskiver. En aktivitet, vi vil gentage i år.
Foredrag om Kina af Eric Grøndahl blev holdt den 23. februar på Café de Place.
En god aften med masser af billeder fra Kina. Noget af en satsning, da der ikke er
mange mennesker i Hornbæk på det tidspunkt. Men vi blev overrasket, da 40 meldte
sig til foredraget, som kostede 95,- kr. inkl. et glas hvidvin og en laksesandwich. Eric
havde foræret os et billede, som blev bortloddet.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2010: Alle medlemmer havde fået
tilsendt årsregnskabet, som blev godkendt.
Eksklusion af Peter Sylvest: Bestyrelsen havde indstillet, at han skulle udtræde af
bestyrelsen p.g.a. manglende samarbejdsvilje og fordi, han havde været illoyal overfor
bestyrelsen. Herudover mange kedelige og alvorlige episoder. Peter Sylvest var
inviteret, men valgte at udeblive. Dirigenten søgte efter ham og man ringede til ham,
men fik ikke kontakt med ham. Benedicte fra bestyrelsen læste et brev op, som var
sendt til ham - eet ud af rigtig mange breve - og som i korthed fortalte, hvad anklagerne
bestod i. Det blev fra forsamlingen oplyst at man ikke kunne ekskludere en person fra
bestyrelsen men alene fra foreningen som sådan. Imidlertid var Peter Sylvest
valgperiode på 2 år udløbet. Hvis Peter Sylvest skulle forblive i bestyrelsen skulle han
genvælges, hvorfor dirigenten foreslog at der stemtes herom, under valg af
bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Monica Rosenville og Eric Grøndahl var på nyvalg
og begge blev valgt. Peter Sylvest ønskedes genvalgt af advokat Drachmann. Der blev
rejst ønske om skriftlig afstemning. 12 stemte nej til genvalg, 5 stemte for 5 undlod at
stemme. Peter Sylvest blev således ikke genvalgt til bestyrelsen.
Valg af revisor: Jacob Løve blev genvalgt.
Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at det fortsat er 150,- kr., og det blev
godkendt. Vi vedlægger et girokort til indbetaling senest den 1. juli 2011. Man kan også
netbanke på bankkonto nr. 9570-12446128. Husk at opgive medlemsnummer ved
indbetaling.
Eventuelt: Een af de fremmødte gjorde opmærksom på, efter at årsregnskabet var
godkendt, at foreningen burde have rente på indestående i banken. Det drejer sig om
20.000 kr., men der gives ikke rente på beløb under 25.000 kr.
Formanden hævede mødet og takkede Jan Trier som dirigent, tak til de fremmødte
medlemmer og tak til bestyrelsen, som arbejder frivilligt og ulønnet. Vi ønsker alle en
god sommer.
Hornbæk, den 27. maj 2011
Som referent:
Som dirigent:
...................................
.................................
Sine Bayard
Jan Trier
PS: Referatet er gennemlæst og godkendt af dirigenten, Jan Trier.
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