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Referat fra generalforsamling den 29. maj 2013
Havneforeningens Huso Hornbæk

Støffeforeningens formand, Sine Bayard, bød velkommen til de fremmødte,
og startede med at præsentere foreningens bestyrelse:

Susanne Rom (nyvalg som revisor)
Jacob Løve (nyvalg som kasserer)
Thomas Kok (blev valgt ind sidste år)
Ole Vindahl Andersen (nyvalg)
Marie Fj eldsted (nyvalg)
Sine Bayard, formand

Under dagsordenens pkt. 1, foreslog formanden Susanne Rom som dirigent.
Da ingen andre meldte sig, blev Susanne valgt. Hun fik herefter ordet - takkede
for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt i.h.t. foreningens vedtægter. Dagsorden er i.h.t. vedtægternes g 4:
Dassorden: 1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forgangRe år.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2012
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Valg af revisor
6) Fastlæggelse af kontingent
7) Eventuelt

Pkt. 2 Formandens beretning: Beretning for det forgangne år. Den 28. ma1,
havde jeg et læserbrev i Helsingør Dagblad med overskriften "Hornbæk skal
holde åbent hele hret". Her taler jeg varmt om Hornbæk som en kulturperle, og
hvor vigtigt det er, at vi får et museum i Hornbæk, som et mødested. Jeg vil
tillade mig at læse det op, også selvom nogle af Jer måske allerede har læst det.
Det vil være at finde på vores hjemmeside under "Om foreningen".
Jeg opstiller til byrådsvalget til november blandt andet for at slå et slag for
Hornbæk og det kommende museum. Her må foreningens medlemmer meget
gerne hjælpe med til at udbrede kendskabet til det kommende museum.
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Sidste år var "Kunst i teltet" en stor success, tildels p.g.a. vejret, som var rigtigt
museumsvejr. Vi har igen i år fået økonomisk støtte fra HelsingØr Kommune på
10.000,- kr. Vi fik mange nye medlemmer den week-end som udstillingen
varede, da vi havde indmeldelses blanketter liggende fremme. Også vores
gæstebog blev flittigt brugt, og folk skriver de fineste ting. Flag i hele byen, det
koster, men er en meget positiv ting, som giver en vis stemning i byen.
Den 5. august havde vi "Store Maledag" som Monica Rosenville står for. Hun er
rigtig god til det, og ved lige hvordan det skal gribes an. Pressen mødto op, og vi
fik de skønneste billeder i dagspressen af børn, som er helt opslugt af atmale.
"Kunstauktion". Her var Johnny Reimar auktionarius. Han trak selvfølgelig en
del besøgende. Han gjorde det godt, og auktionen gav 23.000,- kr. Vi aflrolder
kunstauklion hvert andet fr, davi ikke mener, atvi kan spørge kunsfirerne om at
donere os et billede hvert år.
Medlemmerne opfordres endnu en gang til at indsende deres mail adresse, hvis
de ikke allerede har gf ort det. Det gør det hele nemmere for os.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2012. Alle medlemmer havde ffiet
tilsendt årsregnskabet, som blev godkendt.
Pkt. 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jacob Løve blev nyvalgt som kasserer, Ole Vindahl
Andersen og Maria Fjeldsted blev begge nyvalgt som medlem af bestyrelsen.
Pkt. 5 Valg af revisor. Susanne Rom blev nyvalgt som revisor
Pkt. 6 Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at det fortsat er 150,- kr. og det "

blev godkendt
Pkt. 7 Eventuelt. Ingen kommentarer under dette punkt.

Formanden hævede mødet og takkede Susanne Rom, 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 15. juni 2013

Som referent: Som dirigent:
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