Referat fra generalforsamlingen den 18. maj 2010
Havneforeningens Hus, Hornbæk
Støtteforeningens formand, Sine Bayard, bød velkommen til de fremmødte og
foreslog under dagsordenens pkt. 1 revisor Jacob Løve som dirigent. Jacob Løve
takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt i.h.t. foreningens vedtægter.
1) Valg af dirigent
Dagsorden:
2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2009
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Valg af revisor
6) Fastlæggelse af kontingent
7) Eventuelt
Formandens beretning: Sidste år begyndte jeg min beretning med "Hvordan går
det med Projekt Hornbæk Kunstmuseum" - det går godt! Og hvis jeg gentager
migselv fra sidste år må jeg desværre sige, at det går ikke så godt - det går for
langsomt. Sådan indledte formanden sin beretning. Der arbejdes stadigvæk på det
projekt, som Støtteforeningen i sin tid startede op med Chr. Pagh m.fl. og som nu
ligger i Fonden Hornbæk Kunstmuseum. Der sidder 6 personer i Fonden (hvoraf 2
personer fra Støtteforeningen), som skal blive enige om projektets endelige udfærdigelse. Det er derfor Fonden, der har den endelige afgørelse på projektets gennemførelse.
Vi har en rigtig god sag - men der skal speedes op på tingene, og det må Støtteforeningen være med til.
Hjemmesiden: Støtteforeningen har nu fået en meget flot hjemmeside, og det gør det
nemmere, at forklare hvad vi står for. Se blot: www.museumihornbaek.dk
"Kunst i teltet": I år er det den 24. og 25. juli begge dage fra kl. 11-18. Vi har fået
økonomisk støtte fra Helsingør Kommune - 10.000,- kr. Uden dette var det ikke
muligt. Vi er igang med den let genkendelig folder, som først og fremmest bliver
sendt ud til foreningens medlemmer, men også til andre foreninger og de, som har
vist interesse for udstillingen.
Store Maledag: Bliver i år til "Store kreative dag" og afholdes søndag den 8. august,
hvor skolebørnene er tilbage fra ferien. Sæt kryds i kalenderen. Lisbeth og Peter
Sylvest, Havreholm Keramik, vil stå for denne event, og de lover, at der kommer
mange nye ideer. Lisbeth og Peter underviser både børn og voksne.
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- 2 Kunstauktion: I august måned afholdt vi den sædvanlige kunstauktion, og trods
trange tider og finanskrise, fik vi solgt for 12.000,- kr. En stor tak til kunstnerne,
som donerede os flotte billeder.
Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen, som arbejder frivilligt og ulønnet,
tak til Susanne Rom, som i flere år har lavet vores årsregnskab. Og tak til vores
revisor Jacob Løve for gennemgang og godkendelse af årsregnskabet. Formandens
beretning blev godkendt.
Herefter bad Advokat Anders Drachmann om ordet, og han var kommet for at
opfordre Støtteforeningen til at vælge 2 politikere ind i Fonden Hornbæk Kunstmuseum. Der var delte meninger om forslaget, og nogle mente, at foreningen ikke
skal være politisk funderet. Men der kan ikke følges op på forslaget, da dette ikke
er muligt ifølge foreningens vedtægter.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2009: Alle medlemmer havde fået
tilsendt årsregnskabet, som blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Benedicte Heje Rasmussen og Peter Sylvest var på
nyvalg, og begge blev valgt. Sine Bayard blev genvalgt.
Valg af revisor: Jacob Løve blev genvalgt.
Fastlæggelse af kontingent: Det blev godkendt, at kontingent fortsat skal være
150,- kr. Vi vedlægger et girokort til indbetaling senest den 15. august 2010.
Husk at skrive medlemsnummer på ved betaling på anden måde end girokort, hvor
nummeret allerede står. Man kan også netbanke, og her er vores bankkonto
nr. 9570-12446128.
7) Eventuelt: Ingen kommentarer under dette punkt.
Formanden hævede mødet og takkede Jacob Løve som dirigent.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer - ses vi igen ved "Kunst i teltet"?

Hornbæk, den 24. juni 2010
Sine Bayard, formand

Som referent:
Sine Bayard

Som dirigent
Jacob Løve

PS: Referat er gennemlæst og godkendt af Jacob Løve.
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