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Ststteforeningens formand, Sine Bayard,bsd velkommen til de fremmodte og startede
med at prresentere foreningens bestyrelse:

Sine Bayard (formand)
Jacob Lsve (kasserer)
Susanne Rom (revisor)
Per Larsen
Annette Steglich-Petersen

(Der sker andringer i besfyrelsens sammensrtning, se under pkt. 4. Se ogsi hornbaek.dk
under kontakt os).
Dagsordenens pkt 1: Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Jens-Ole Andersen, Hornbrek, som dirigent. Da ingen andre
meldte sig, blev Jens-Ole Andersen valgl. Formanden gav herefter ordet til Jens-Ole, som
takkede for valget. Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var indvendinger mod msdets
lovlighed og gjorde opmerksom pe, at indkaldelsesvarslet var en smule for kort. Dirigen-
ten konstaterede msdets lovlighed, da der ikke var indvendinger herimod.
Der var fslgende dassorden:

l) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelreggelse og godkendelse af irsregnskabet 2018
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt I suppleant
5) Valg af revisor og 1 suppleant
6) Fastsrttelse af kontingent
7) Eventuelt

Dagsordenens pkI. 2: Bestvrelsens beretning for det forqangne 6r
Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde beretning for det forgangne 6r. Vi har
haft travlt med projektet, som Lin og Kim Utzon vil vare med til at virkeliggare. Der har
vreret mange msder og mange diskussioner. Men det stsrste arbejde er at ffi samlet alle de
lsse ender, s6: vi kan ffi lavet en ansogning til de forskellige fonde.

Arbejdsgruppen har ffiet et tilbud fra Urban Creators, som ved hvad der forlanges af en
ansogning til fondene, men det koster 109.000 kr. plus moms for en s6dan professionel
redegorelse, og det har vi forelagt Fonden Hornbrek Kunstmuseums bestyrelse og bedt
bestyrelsen om at indkalde til et mode, hvor vi kan tage stilling til dette tilbud. Men
Anders Drachman, som er formand for fonden har ikke haft tid til at indkalde til mode,
si vi venter stadigvrek.
I Arbejdsgruppen sidder bl.a. Mette Lindberg, som tidligere har vreret ansat hos Real
Dania, s& hun ved hvad der skal til for at ffi fondene til at gir ind i vores projekt, som vi nu
estimerer til at koste 80 mill. Det er mange penge, men vi har en god sag, og mange af
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fondene har sremarkede penge til et s6dant projekt. Budskabet om, at arkitekt Kim Utzon
vil vrere arkitekt pi projektet og allerede har lavet et flot skitseprojekl, og atLinUtzon vil
donere noget af sin kunstsamling til det kommende museum er en gevinst for projektet.
Lin er en meget dygtig kunstner og er internationalt kendt.

Den23. februar havde Stotteforeningen en stand pi Folkemodet i Helsingor Hallerne,
hvor vi ogsi havde den model, som Kim Utzon har lavet, med. Vi havde mange
besogende og fik ogs6 nye medlemmer. Den 29. maj skal jeg holde et foredrag i
foreningen "Stad og Egn" i Helsingor om vores projekt, si budskabet nir ud. Ogs6 i 6r
vil vi have en stand pfl "Kunst i teltet", som vi havde sidste 6r.
Pfl Folkemsdet msdte jeg chefen for Helsingor Biblioteker Ssren Msrk Petersen og fik en
snak om, hvorvidt Hornbak Bibliotek kan flyttes med over pfl Museumsgrunden som en
del af museet. Ssren mente, at jeg skulle tale med Henrik Msller herom, da han er
formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingor Byrid. Jeg har sendt en mail til
Henrik, men har ikke ffiet et svar endnu (han har travlt med sit folketingskandidatur).

Dagsordenens pkt. 3: Forelreggelse og godkendelse af regnskab 2018 fra januar til januar
Arsregnskabet for 2018 blev gennemgiet, og der var et par kommentarer. Brugt for mange
penge p6 reklame. Ikke nok indbetalinger af medlemskontingent fra medlemmerne. Fra
januar 2019 er der dog sket positive rendringer. Mere om det ved nreste 6rs regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

Dagsordenens pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Jacob Love,Per
Larsen og Sine Bayard blev genvalgt. Nyvalgt blev Lars Vindahl og Peter Bayard. Som
suppleant blev Karen Norlyng val$. Annette Steglich-Petersen stillede ikke op til valg.
Dagsordenens pkI. 5: Valg af revisor og I suppleant. Susanne Rom blev genvalgt som
revisor. Der var ingen som meldte sig som suppleant.
Dagsordenens pkt. 6: Fastsrettelse af kontingent. Kontingent blev rendret til 100 kr. per
person siledes som foreslflet af bestyrelsen.
Dagsordenens pkt. 7: Eventuelt. Der var forslag fremme om, at bestyrelsen skulle vrere pi
valg hvert andet 6r i stedet for som nu - hvert 5r, og s&ledes, at formanden og kassereren
ikke er pi valg samtidig. Dette kraver dog rendringer i vedtegterne.

Formanden havede msdet og takkede dirigenten Jens-Ole Andersen for god ro og orden
under msdet. Bestyrelsen snsker alle medlemmer en god sommer og pa gensyn i week-
enden den 20.o9 21. juli20l9, begge dage fra kl. l1-18, hvor vi arrangerer "Kunst i
teltet". Alle medlemmer f6r tilsendt en brochure.


