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HORNB,&.K
KUNSTMUSEUM

Referat fra seneralforsamli den29. mai 2aI7

Ststteforeningens formand, Sine Bayard,bodvelkommen til de fremmsdte og startede
med at prrsentere foreningens bestyrelse:

Per Larsen
Annette Steglich Petersen
Maria Fj elsted Andersen
Jacob Lsve (kasserer)
Susanne Rom (revisor)
Sine Bayard, formand

Dassordenens pkt. 1: Vals af dirieent.
Formanden foreslog advokat Jens-OIe Andersen, Hornbek, som dirigent. Da ingen
andre meldte sig, blev Jens-Ole Andersen valgt. Han fik herefter ordet, takkede for
valget og startede med at konstatere, atgeneralforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t.
foreningens vedtregter. Ifolge vedtregtemes $4 er der folgende dagsorden

Dagsorden: 1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forgangne 6r
3) Foreleggelse og godkendelse af Srsregnskabet 2016
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Valg af revisor
6) Fastleggelse af kontingent
7) Eventuelt

Dagsordenens pkt. 2: bestvrelsens,beretning for det forgangne 5r.
Formanden Sine Bayard fik ordet og kunne folge op pe sidste 6rs beretning vedrorende
Projekt Hornbrek Kunstmuseum. Et travlt 6r, som kun har peget i een retning - nemlig
Projekt Hornbrek Kunstmuseum. Den 13. maj 2A116 havde vi msde med museums-
direktsr for Claymuseet i Middelfart Pia Wirnfelt, og hun fortalte os om, hvordan de i
sin tid startede deres museum. I samtalens lsb fandt vi ud af, athun kendte kuqstneren
Lin Utzon og vidste, at hun gerne ville donere sin kunstsamling til et museum, og at det
kunne v&re flot, hvis det kommende museum i Hornbrek ville modtage hendes samling.
Det er s& lige hvad vi har b*g for, sfl vi har noget at forelregge eventuelle sponsorer.

Herefter msde med Lin Utzon i hendes hjem i Hellebek, hvor hun har arvet sine
foreldres hjem, som Jorn Utzon har tegnet og opfort. Hun har en meget stor kunstsam-
ling, men meget af det er i hendes hus pi Mallorca. Under msdet foreslog LinUtzon, at
hendes broder, arkitekten Kim Utzon blev arkitekt pi projektet. Vi kontaktede Kim,
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som blev begejstret for tilbudet om at indgi i forhandling om projektet. En enest&ende
chance for at undgi en arkitektkonkurenco, og med Utzon familien ombord, fir vi
forerende et godt og kendt brand pfl forh6nd.
Herefter blev forslaget forelagt Fonden til drsftelse, et mode, hvor ogsi Lin og Kim var
tilstede. Vi blev enige om at gi videre med forhandlingerno, og pfl et msde den 17. juni
bekreftede Kim Utzon, at han gerne vil vrere arkitekt p6 projektet og i forste omgang
udfrerdige et skitseprojekt sammen med Lin. Det bliver spendende at se, hvad der
kommer ud af det, men det er absolut nsdvendigt at have et projekt i skitseform, s6

sponsorer kan se, hvad det er vi har trnkt os.
P6 et msde i Fonden den23. marts blev jeg bedt om at udvelge en arbejdsgruppe
indenfor bestyrelsen, og hvor jeg skal v&re "tovholder" for at udarbejde en dispositi-
onsplan for museet og hvor mange kvm til hvert rum s6 at sige. Ingen i bestyrelsen
mente, at det var noget, som de havde nogen kendskab til, og jeg valgte derfor en
handfuld kloge museumsfolk, som safilmen med mig udarbejdede et forslag. Forslaget
ligger nu i Fonden - men det er naturligvis Kim IJtzon, som skal vurdere og
argumentere for den side af sagen. Jeg kan naturligvis ikke ffi alle detaljer med her,
men I er velkommen til at stille sporgsmil, si vil jeg forsoge at svare efter bedste evne.
Her st6r si projetr<tet indtil videre.

Sidste sommer havde vi som sredvanligt "Kunst i teltet" og det var igen en succes. Vi
tsr ikke lave om p6 denne event, da det ser ud til at fungere serdeles godt med mange
besogende og god respons fra mange sider.

Dagsordene_ns pkt. 3: Forehggelse og godkendelse af irsregnskabet 2016. Alle
medlemmer havde ffiet tilsendt Srsregnskabet, som blev godkendt.
Dagsordenens pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer.Alle i bestyrelsen blev genvalgt.
Dagsordenens pkt. 5: Valg af revisor. Susanne Rom blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens pkt. 6: Fastleggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at det Arlige kontingent, som igennem mange frr har varet
150 kr. nu blev sat op til 200 kr. Forslaget blev godkendt.
Dagsordenens pkt. 7: Eventuelt. Der var ingen kommentarer under dette punkt.

Formanden hrevede msdet og takkede dirigenten advokat Jens-Ole Andersen for god
ro og orden under msdet.
Bestyrelsen onsker alle medlefilmer en god soflrmer og p6 gensyn i week-enden den
15. og 16. juli. hvor vi har arrangeret "Kunst i teltet". Alle medlemmer fhr tilsendt en
brochure.

Hornbrek, den 3. jlli 201somffi;:ed


