Referat fra generalforsamling den 30. maj 2016
Havneforeningens Hus, Hornbæk
Støtteforeningens formand, Sine Bayard, bød velkommen til de fremmødte, og startede
med at præsentere foreningens bestyrelse:
Per Larsen
Annette Steglich Petersen
Maria Fjelsted Andersen
Jacob Løve (kasserer)
Susanne Rom (revisor)
Sine Bayard, formand
Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent.
Formanden foreslog advokat Jens-Ole Andersen, Hornbæk, som dirigent. Da ingen
andre meldte sig, blev Jens-Ole Andersen valgt. Han fik herefter ordet, takkede for
valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t.
foreningens vedtægter. Ifølge vedtægternes §4 er der følgende dagsorden.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2015
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Valg af revisor
6) Fastlæggelse af kontingent
7) Eventuelt
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formanden Sine Bayard fik
ordet og kunne fortælle, at projekt Hornbæk Kunstmuseum er et samarbejde imellem
Fonden Hornbæk Kunstmuseum, Støtteforeningen og Helsingør Kommune. Jeg har
haft møde med borgmester Benedikte Kier for at høre, om kommunen ville støtte os
økonomisk med driften, og om hun kunne hjælpe os videre med projektet. Borgmesteren henviste os til formanden for Kultur- og Turismeudvalget Henrik Møller. Derefter
havde jeg møde med Henrik Møller, kulturchef Jørgen Sprogø Petersen og Stella
Hansen. De var meget begejstrede for projektet og jeg afleverede vores peojekt "Vision
om et museum i Hornbæk". Jørgen Sprogø var tovholder på projektet, men han er lige
gået på pension, og vi venter på, hvem der overtager jobbet efter ham som kulturchef.
Jeg vil kontakte Henrik Møller, hvis vi ikke hører nærmere.
Vi i Støtteforeningen koncentrerer os om projekt Hornbæk Kunstmuseum, og har haft
møder med et eksisterende museum, som kom med gode råd og vejledning om, hvordan

- 2 de i sin tid startede op. Der skal penge til i form af sponsorer - og det er noget af en
udfordring, men vi skal nok lykkes med det, da alle, der hører om vores projekt er
begejstrede. Måske - det er ikke afgjort endnu, skal Hornbæk Bibliotek med over på
Museumsgrunden som en del af projektet? Vi har en fantastisk grund på 5.000 kvm og
det er et godt grundlag. Vi har været undervejs i flere år, men jeg er stadigvæk optimist,
da tiderne hele tiden forandrer sig, og lige nu ser det bedre ud end nogensinde m.h.t.
kreative tiltag i Helsingør Kommune. Formanden for Kulturudvalget Henrik Møller
holdt åbningstalen sidste år på "Kunst i teltet" og han var positivt stemt i sin tale.
Såsnart vi har noget mere konkret vedrørende vores projekt, især hvad der kommer ud af
vores samarbejde med et eksisterende museum, ja, så vil jeg sende et nyhedsbrev ud til
medlemmerne.
Jeg er medlem af Lokalt Samvirke her i Hornbæk, og følger med i, hvordan Hornbæk
udvikler sig - og det er meget interessant, da vi jo gerne skulle være en intergreret del af
denne udvikling. På min hjemmeside www.sinebayard.dk kan man se de læserbreve,
som jeg har skrevet i Helsingør Dagblad, og hvor jeg bidrager med ideer til Hornbæks
udvikling.
Desværre er vores medlemstal faldende efter at vi er gået over til degital kommunikation
med medlemmerne. Men det var absolut nødvendigt at følge med tiden, og vi håber på,
at alle en dag går degitalt.
En stor tak til bestyrelsen, vores kasserer Jacob Løve og revisor Susanne Rom, som
hvert år tager sig af årsregnskabet. Alle arbejder frivilligt og ulønnet. Formandens
beretning blev godkendt.
Pkt. 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2015. Alle medlemmer havde
fået tilsendt årsregnskab, som blev godkendt.
Pkt. 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen blev genvalgt. Per Larsen og
Annette Steglich Petersen var på nyvalg.
Pkt. 5) Valg af revisor. Susanne Rom blev genvalgt som revisor.
Pkt. 6) Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at det fortsat er 150,- kr.,
og det blev godkendt.
Pkt. 7) Eventuelt. Der var ingen kommentarer under dette punkt.
Formanden hævede mødet og takkede dirigenten advokat Jens-Ole Andersen for god ro
og orden under mødet. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer og på
gensyn. Næste event er "Kunst i teltet" i week-enden den 16. og 17. juli. Alle får
tilsendt en brochure.
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