Referat fra generalforsamling den 20. marts 2012
Havneforeningens Hus, Hornbæk
Støtteforeningens formand, Sine Bayard, bød velkommen til de fremmødte og foreslog
under dagsordenens pkt. 1: Finn Rasmussen som dirigent. Da ingen andre meldte sig,
blev Finn Rasmussen valgt. Han fik herefter ordet - 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 2011
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Valg af revisor
6) Fastlæggelse af Kontingent
7) Eventuelt
Formandens beretning: Jeg vil begynde med en god nyhed - jeg kan slet ikke vente,
men ved møde i Fonden Hornbæk Kunstmuseum sidste sommer blev det besluttet, at
Støtteforeningen i samarbejde med Fonden skulle finde en skulptur, som skal sættes
op på Museumsgrunden. Fonden har lov til at bruge nogle af de tilbageholdte skattekroner til Fondens formålsparagraf - nemlig KUNST. Jeg kom med forskellige forslag,
og i Fonden enedes man om en skulptur af billedhugger Søren Schaarup. Det er en 3,10
m høj granitsøjle, hvor der på toppen sidder en blankpoleret figur med hul i midten begge dele af bornholmsk granit. Herudover er der en granitbænk på hver sin side af
skulpturen. Skulpturen kommer til at rage op imellem alle de andre ting, som findes på
grunden - og det bliver et flot syn - et vartegn for Hornbæk. Der bliver en lille
"skulpturpark", som åbner op ud til A.R.Friisvej og det er landskabsarkitkt Jeppe
Aagaard, som har placeret skulpturen på grunden. Det er meningen, at skulpturen skal
stå færdig senest den 1. juni i år. Følg med på vores hjemmeside, hvordan det går
www.museumihornbaek.dk
"Kunst i teltet" den 16. og 17. juli var igen en stor succes. Det er vi glade for, da det
er med til at bevise, at der er et behov for et kulturhus/museum i Hornbæk. Også
kunstnerne er glade for denne event. Der blev serveret et glas vin ved åbningen og vi
havde levende musik. Helsingør Kommune havde igen støttet os med 10.000,- kr. og
det er vi meget afhængige af, da det ellers ikke hænger sammen økonomisk. Der er en
fantastisk stemning i teltet, og kunstnerne kommunikerer så fint med hinanden og med
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- 2 de besøgende. Også vores quiz "Find fem fejl" havde vi med, - den tør vi simpelthenc
ikke undlade. Igen var det Edna og Poul Dueholm som stod for caféen, og det kører de
helt professionelt. Alt er dejlig frisk og hjemmelavet. Vi skylder en stor tak til alle, som
hjælper til frivilligt og ulønnet.
"Store Maledag" stod vores bestyrelsesmedlem Monica Rosenville. Det var den 26.
juli. Monica havde sammen med en veninde nok at gøre. Både børn og voksne var
interesserede. Vejret var dejligt, og det meste foregik udendørs, selvom vi havde lejet
et telt i tilfælde af regn.
Med hensyn til Fonden så er der ved at ske spændende ting, men det er for tidligt at
sige noget om. Der arbejdes på at få stablet et projekt på benene, og få kommunen med
på idéen. Der er stadigvæk stor interesse for Projekt hornbæk Kunstmuseum, og vi får
løbende nye medlemmer. Vores hjemmeside har nu været besøgt af 11.102 gange og vi
åbnede den 5. maj 2010. På hjemmesiden kan man tilmelde sig Støtteforeningen, og det
er der mange, der benytter sig af. Formandens beretning blev godkendt.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2011. Alle medlemmer havde fået
tilsendt årsregnskabet, som blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Thomas Kok var på nyvalg, og blev valgt. Benedicte
Heje Rasmussen og Sine Bayard blev genvalgt.
Valg af revisor. Jacob Løve blev genvalgt.x
Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at det fortsat er 150,- kr. og det blev
godkendt. Se vedlagte girokort til indbetaling senest den 15. juni 2012. Man kan
også netbanke på reg. nr. 9570 kt.nr. 12446128, men husk at opgive medlemsnummer ved indbetalingen. Se vedlagte opfordring til at opgive Jeres mail adresse,
da det vil gøre det både billigere og nemmere for os at benytte.
Eventuelt. Ingen kommentarer under dette punkt.
Formanden hævede mødet og takkede Finn Rasmussen, som havde styret mødet med
fast hånd. En stor tak til de fremmødte og til den siddende bestyrelse, som arbejder
frivilligt og ulønnet.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og på gensyn. Hornbæk, den 30. april 2012
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Referatet er gennemlæst, godkendt og signeret af Finn Rasmussen og Sine Bayard.
Kopi kan tilsendes per post hvis ønskes.
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