Stotteforeningen

HORNBA.K
KUNSTMUSEUM

Referat fra generalforsamling den 27. maj 2014
Havneforeningens Hus, Hornbek
Ststteforeningens formand, Sine Bayard,bsdvelkommen til de fremmadte, og
startede med at prresentere foreningens bestyrelse:
Thomas Kok
Maria Fjelsted
Thomas Grauslund Nielsen (pi nyvalg)
Mette Orbansen (p6 nyvalg)
Jacob Lwe (kasserer)
Sine Bayard, (formand)

Dassordenens pkt. 1: Yalg af dirigent.
Formanden foreslog Advokat Jens-Ole Andersen, Hornbrek, som dirigent. Da ingen
andre meldte sig, blev Jens-Ole Andersen valgt. Han fik herefter ordet, takkede for
valget og startede med at konstatereo atgeneralforsamlingen var lovligt indkaldt
i.h.t. foreningens vedtegter. Ifolge vedtregternes $ 4 er der folgende dagsorden.
Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forgangne 6r
3) Forelaggelse og godkendelse af irsregnskabet 2013
4) Valg af bestyrelsesmedleflrmer
5) Valg af revisor
6) Fasthggelse afkontingent
7) Eventuelt
Pkt. 2: Bestvrelsens beretnins for det forgansne.flr, Vi har i den sidste tid
koncentreret os om at ffi gang i vores projekt Hornbrek Kunstmuseum og har ffiet et
tilbud fra en arkitekt, som vil lave et skitseprojekt for os, som vi si kan forelregge for
Fonden Hornbek Kunstmuseums bestyrelse. Det koster 50.000,- kr plus moms, og det
belsb soger vi om hos forskellige fonde. Vi venter nu p6 svar. Skitseprojektet skal vi
bruge til at finde sponsorer til selve byggeriet pi Museumsgrunden. Flot at vi allerede
har grunden - 5000 kvm og pi en god adresse. Der er skonomisk krise, men mange
fonde har sremarkede midler til netop dette form5l.
Vi fortsretter vores aktiviteter og events, som er meget vigtigt, da det er med til at skabe
opmerksomhed omkring vores projekt.Een af aktiviteterne er "Kunst i teltet" p&
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-2Museumsgrunden. Helsingor Kommune stottede os med 10.000,- kr. Vi har hvert flr
mange besogende til denne udstilling, men vi kunne godt tenke os at ffi fast tag over
hovedet og holde &bent hele 6ret. Andre events er "Store Maledag", som Monica
Rosenville stir for. Vi deltog ogs& i "Kulturnatten" i Hombek den 28. sept. med et
fantastisk lysshow p& Museumsgrunden. Vi havde sat borde og stole op omkring
skulpturen og alle sad og hyggede sig. Vi spenderede et glas vin si langt som det nu
rakte. Den event vil vi gerne gentage i 5r.
I februar m6ned havde vi foredrag med kulturjournalist Ulla Strsmberg "Arne Jacobsen
og Bellevue Teatret". Ulla har skrevet en bog om emnet, og hun fortalte meget levende
og inspirerende om Arne Jacobsen og "Den hvide by" ved bellevue i Klampenborg.
Man kunne ksbe hendes bog til "vennepris" pi msdet.
Vi er g6et over til at sende materiale ud via e-mails, men vi mangler endnu nogle af
medlemmernes e-mail adresse. Det er noget nelnmere med mails og ogsi noget
billigere. Vi har nu ca. 25.000 besogende pi vores hjemmeside.
Formanden opfordrede til kommentarer til beretningen, og der korn gang i en rigtig god
dialog hovedsageligt omkring det kommende museum. Sporgelysten var enoffn, og
der er basis for et msde kun vedrorende dette emre.
Formandens beretring blev godkendt.

Pkt. 3; Forelesgelse os eodkendelse af flrsregnskabet 2013. Alle medlemmer havde
ffiet tilsendt 6rsregnskabet, som blev godkendt.
Pkt. 4: Yalg af beptyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen blev genvalgt, hvoraf 2 nye
medlemmer Thomas Grauslund Nielsen og Mette Orbansen var pit nyvalg.
Pkt. 5: Valg af revisor. Susanne Rom blev genvalgt som revisor.
Pkt. 6: X'astlrcgselse af kontineent. Bestyrelsen foreslir, at det fortsat er 150,- kr.
og det blev godkendt.
Pkt. 7: Eventuelt. Der var ingen kommentarer under dette punkt.
Formanden hrevede modet, og takkede dirgenten advokat Jens-Ole Andersen, som havde
sorget for god ro og orden under msdet. Ogsi en stor tak til de fremmsdte medlemmer
og til den siddende bestyrelse, som arbejder frivilligt og ulonnet.
Bestyrelsen snsker alle medlemmer en god sornmer og pe gensyn. Nreste event er
"Kunst i teltet" i week-enden den 19. og 20. juli. Alle frr tilsendt en brochure.

Hornbek, den 29. maj 20L4
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