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HORNBÆK
KUNSTMUSEUM

Referat fra generalforsamling den 2. september 2020
Havneforeningens Hus. Hornbæk

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

Sine Bayard (formand)
Jacob Løve (kasserer)
Anne Mette Kilian
Lars Vindahl Andersen
Peter Bayard (webmaster)
Per Larsen
Karen Nørlyng (suppleant)

(Der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, se under pkt. a)

Dagsordenens pkt 1: Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Jens-Ole Andersen, Hornbæk, som dirigent. Da ingen andre
meldte sig, blev Jens-Ole Andersen valgt. Formanden gav herefter ordet til Jens-Ole, som
takkede for valget. Jens-Ole kunne konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i henhold til Vedtægterne. Dirigenten noterede dog, at datoen for
afholdelse af generalforsamling ikke overholdt tidsrammen i.h.t. vedtægterne p.g.a.
Coronakrisen, men at det måtte komme ind under force majeure.
Der var følgende dagsorden i.h.t. vedtægternes § 4C:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsensberetning
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet2019
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt I suppleant
5) Valg af revisor og I suppleant
6) Fastsæffelse af kontingent
7) Eventuelt

Dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forgangne år
Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde beretning for det forgangne år. Det har
været et trist år,, davi har været nødt til at aflyse "Kunst i teltet", selvom vi var gået igang
med at forberede det - bl.a. booke telte, søge sponsorer, booke 12 gode kunstnere etc.

Vi udsendte pressemeddelelse om aflysningen, da mange ser frem til denne event. Vi kan
kun håbe på, at det bliver muli$ næste år igen at arcangere Kunst i teltet. Også andre

events har vi været afskåret fra. Kulturnatten bliver hellet ikke til noget i år.
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Vi plejer at få en rigtig god presseomtale af "Kunst i teltet", og hvor vi kan fortælle om
vores projekt, som der er stor interesse for, men det gik vi så glib af i år desværre. Een af
vore opgaver er jo at udbrede kendskabet til projektet Hornbæk Kunstmuseum.

Men vores Kunstauktion blev afholdt den 14. september sidste år, hvor formanden for
Kultur- og Turismeudvalget Michael Mathiesen var auktionarius. Alle kunstværkerne
havde vi fået forærende af forskellige kunstnere - og tak for det. Vi tjente 16.500 kr. -
ikke dårligt. Vi trak lod til sidst om en middag for 2 personer, som Strandpavillonen
havde doneret, og der var nogle, der blev glade.

Vi har haft møde med Helsingør Kommune vedrørende driftsomkostningerne, og de er
positivt stemt. Bad os om at indsende en ansøgning til Kulturudvalget, da det er en

politisk beslutning. - men vi får besked den 6. oktober. Det har været en langsommelig
process, med flere møder og beregninger. Vi har fået hjælp af en meget dygtig dame -
Lene Floris, som er ekspert i fondraising m.m. Kommunen roste os for vores materiale.

Dagsordenens pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2019. Regnskabet
blev godkendt.
Dagsordenens pkt. 4: Valg af bes8relsesmedlemmer samt 1 suppleant. Jacob Løve, Lars
Vindahl Andersen, Peter Bayard, Sine Bayard blev genvalgt. Per Larsen trådte ud af
bestyrelsen og Karen Nørlyng trådte ud af bestyrelsen som suppleant. Anne Mette Kilian
blev valgt som nyt medlem. Jens Søltoft Andersen blev valgt som suppleant.
Dagsordenens pkt. 5: Valg af revisor og 1 suppleant. Susanne Rom blev genvalgt. Ingen
meldte sig som suppleant.
Dagsordenens pkt. 6: Fastsættelse af kontingent. Kontingent vil fortsat være 100 kr. per
person.

Dagsordenens pkt. 7: Eventuelt. En af medlemmerne foreslog , atviudsendte et Nyhedsbrev
lidt oftere, så medlemmerne løbende er orienteret om, hvad der sker. Dette blev taget til
efterretning.

Formanden hævede mødet og takkede dirigenten Jens-Ole Andersen for god ro og orden

under mødet. Tak til bestyrelsden, som alle arbejder frivilligt og ulønnet.
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