Køng Museums Støtteforening
Køng Museum, Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby
tlf.: 3143 3891
www.koengmuseum.dk
Email: koengmuseum@gmail.com

Ordinær generalforsamling på Køng Museum 15. februar 2016

Referat
1. Valg af dirigent
Johnny Madsen blev valgt.

2. Valg af stemmetællere
Blev ikke aktuelt.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
4. Foreningens årsberetning ved formand Hanne Tommerup:
Med de vedtagne nye vedtægter ved sidste års generalforsamling skiftede foreningen navn fra
Støtteforeningen for Køng Museum til Køng Museums Støtteforening – ikke fordi det har
nogen betydning, men vores navn er nu i overensstemmelse med det logo, vi har brugt
igennem nogle år. Igen i 2015 har Støtteforeningen forestået alle de museale aktiviteter på
Køng Museum – og det har igen været et år med mange aktiviteter.
I år 2015 var besøgstallet for betalende gæster 716, hvor vi i 2014 havde 400 betalende
gæster. Så det er en flot fremgang på over 50%. Det var især knipleudstillingen, der trak
mange gæster. Af ikke betalende gæster – det være sig medlemmer, gæster til ferniseringer
og andre gratis begivenheder, havde vi besøg af 437 gæster. Vi har ikke regnet besøgstallene
på vores markeder med, men alt i alt har vi haft besøg af omkring 2.700 gæster på Køng
Museum.
Udstillinger
Vi har igen i 2015 haft 3 udstillinger af høj kvalitet. Vi åbnede museet som sædvanligt
Palmesøndag den 29. marts med en meget fin udstilling med titlen ”Knipling i Danmark før –
og nu” Udstillingen var skabt i samarbejde med Foreningen Knipling i Danmark og lokale
kniplere. Hver søndag i hele udstillingsperioden sad kniplere i åbningstiden og viste deres

kniplekunst. Og museets gæster kunne også selv prøve at kniple. De arbejdende værksteder
skabte et dejligt liv på museet. Sommerudstillingen var en udstilling af værker af den
norskdanske kunstner Britt Smelvær med titlen fra ”væv til maleri, grafik, objekter …” Britt
Smelvær var oprindeligt uddannet væver, men hun udtrykker sin kunst på mange andre
platforme. Efterårsudstillingen var en udstilling med vævegruppen Trådens Gang, som
fortrinsvis beskæftiger sig med billedvævning. Igen havde vi stor glæde af at kunstnerne på
flere åbningsdage kom og berettede om deres værker og teknikken bag disse.
Det rullende Hørværksted
Der er bud efter Det rullende Hørværksted fra hele landet. Sidste sommer var de endog så
langt væk som på Bornholm. Hørværkstedet rejser over hele landet med deres demonstration
af hørberedning til tider sammen med vennerne fra Blegen i Vintersbølle. Man skal være
hurtigt ude for at sikre sig deres deltagelse i markeder og middelalderdage. I 2015 var
hørværkstedet afsted 22 gange – meget imponerende.
Studiegruppe om Køng Fabrik
Studiegruppen er nu gået ind i sin 4. sæson. I studiekredsen mødes vi omkring 12 gange om
året, dels til møder på Køng Museum og dels til studieture og ekskursioner ud i landet. Nogle
af medlemmerne af studiegruppen beskæftigede sig med temaet fattigdom og afsluttede dette
tema med en udflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg. På samme tur var gruppen rundt på Fyn
for at se Rybergs tidligere ejendomsbesiddelser, og de aftryk han havde sat sig forskellige
steder. En anden udflugt gik til Rigsarkivet for at affotografere de gamle dokumenter fra
fabrikkens produktion. Flere medlemmer har vist stor interesse for at registrere og bevare
møller i vores område, og nogle ivrige entusiaster har påbegyndt registreringsarbejder for at
redde resterne af Theisens Papirværk ved Blegen, så vi spænder meget vidt.
Markeder
Vores
Familiemarked 
den 17. maj blev en rigtig god og vel besøgt dag, men den traditionelle
regn kom naturligvis hen på eftermiddagen. Selv om vi havde udvidet pladsen for
veteranbilerne til et ekstra område ved stumpehandlerne bag museet, kom der alligevel flere
end vi havde regnet med. Der kom 130 veteranbiler, så nu udvider vi pladsen igen. Det er jo
kun en succes, at der kommer så mange. Hele markedet var godt besøgt, og der var en rigtig
god stemning.
Den 1. søndag i Advent den 29. november åbnede vi vores traditionelle 
Julemarked
. Årets
julebord var dækket af afdelingsleder Mette Bruun fra Museum Sydøstsjælland i Næstved.
Der var boder spækket med kunsthåndværk velegnet til julegaver, og præsten i Køng tændte
byens juletræ som sædvanligt kl. 16.

Hjemmeside og PR
Vores hjemmeside bliver løbende forbedret af vores webredaktør Karen SchouPedersen, der
også lægger alle relevante dokumenter fra studiegruppen ud på vores hjemmeside under

fanebladet Bibliotek.
Vi er nu også blevet lidt mere moderne, idet Støtteforeningen har investeret i to tablets, som
vores gæster kan låne, når de besøger museet. Vi har ligeledes fået et TV sat op i cafeen, som
vi kan bruge til at vise film, slides mv. som supplement til udstillingerne. Køng Museum er
også på Facebook og i 2015 har vi opnået 143 følgere. Det er et rigtigt fint tal for et lille
lokalt sted. Enkelte opslag er set af næsten 1.000 mennesker.
Vedligeholdelse
Vores udstillingslokaler blev malet, og det er vi meget glade for. Nu mangler vi blot at få
tætnet loftet og noget bedre lys i udstillingslokalerne. Vi er meget glade for samarbejdet med
Lars og Kasper fra Museum Sydøstdanmark. De er altid meget hjælpsomme og holder hele
den store have pænt.
Økonomi
Vi kom ud af 2015 med et overskud på 5.478 kr. og en bankbeholdning på 82.904 kr., når vi
har reguleret for et tilgodehavende for 2015, som først blev betalt i januar 2016.
Vi er stadig omkring 100 medlemmer af Støtteforeningen. Det tal går lidt op og ned men er
temmelig konstant over årene. Tak for medlemskabet og især en stor tak de frivillige, der gør
det muligt, at holde dette museum åbent og tak for et virkelig godt samarbejde.
Jeg vil slutte af med en tak til Hanne og Aage Jørgensen for en fantastisk hørstudietur, de
arrangerede for Støtteforeningen i juni måned sidste år. Alle deltagere blev meget klogere på,
hvordan en industrialiseret hørproduktion nu finder sted i dag. Det var sjovt for os, der
demonstrerer den manuelle proces. Vi besøgte et spinderi, Belgiens fineste hørfabrik,
Belgiens største vævemølle og en masse andre spændende steder, og så var vi så heldige, at vi
på den sidste dag så hørmarkerne i blomst. At vi så kørte i en luksus konference bus med
indbygget kaffe og fadølsanlæg gjorde jo turen endnu mere komfortabel. Tak Hanne og
Aage. Vi har hørt, I er ved at forberede en hørstudietur til Sverige. Vi glæder os allerede.
Beretningen blev godkendt.

5. Årsregnskab ved kassereren
Se bilag
Årsregnskabet blev godkendt. Dog ønskede Det Rullende Hørværksted en ekstra
gennemgang af bilagene for belgiensturen og hørværkstedets aktiviteter.

6. Budgetforslag samt aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne

a. Udstillinger
20/329/5: Mangfoldig strikkekunst med 6 forskellige kunstnere: Vivian Høxbro, Annette
Danielsen, Charlotte Kaae, Esben Gadsbøl, Stine Leth og Cathrine Kahrs.
4/628/8: Hør  anno 2016. Mange forskellige nutidige produkter fremstillet af hør.
3/923/10: Væveren Annemarie Egemose med udstillingen NÆRVÆR.

b. Det rullende Hørværksted
Der er allerede mange bookninger rundt omkring i landet, så de forbereder sig på endnu en
travl sæson.

c. Studiegruppen om Køng Fabrik
Mange emner er blevet behandlet, og studiegruppen skal nu arbejde på et forslag til en
fornyelse af den permanente udstilling. Fremtidsplaner: Køng i fortid, nutid og fremtid i
samarbejde med andre grupperinger i Køng, bla Sognearkivet. Fremstilling af en model af
fabrikken og byen på Rybergs tid.

d. Markeder
22/5: Familiemarkedet. Forberedelserne er i fuld gang. Veteranbiler og kunsthåndværkere er
inviteret. Nyt: husflidsmarked i spindeskolens have.
Julemarkedet vil blive, som det plejer.

e. Markedsføring
Nyhedsbreve til ca 100 medlemmer, ca 150 følgere på Facebook, opslag på hjemmesiden,
pressemeddelelser til lokalpresse, lokaltv og landsdækkende aviser, plakater, flyers.
Kultunauten. Ønske: flere artikler i aviser/blade.

f. Vedligeholdelse
Udstillingslyset vil snart blive forbedret.
Offerloftet vil snart blive repareret.

7. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Medlemskontingent hæves fra kr. 100 til kr. 110, så medlemskort kan sendes til
medlemmerne pr. post

Forslaget blev vedtaget. Herefter blev budgettet (se bilag) og aktivitetsplanen (punkt 6)
godkendt.
8. Indkomne forslag
1. Forslag til takster ved særlige begivenheder (Eva Romme og Birthe Helth) :
Gratis adgang til ferniseringer, julemarked og familiemarked.
Ved foredrag o.lign. sættes prisen for hvert enkelt arrangement.
Alle andre dage (incl. hvor der er kniplere, vævere o.lign.) normal entre.
Når der er kniplere og vævere og andre “levende indslag” serveres der kaffe og kage for disse
uden beregning.
Forslaget skal omformuleres lidt for at blive mere præcist, og forsamlingen bemyndigede
bestyrelsen til at varetage omformuleringen.

2. Forslag om at søge fondsmidler til udstillinger (Louise Kristensen):
Køng Museums Støtteforening kunne søge midler til udstillinger, udstyr og vedligehold fra
forskellige fonde, lokale firmaer mv.
Museum Lolland Falster gør det  og oplyser de lokale sponsorer på deres webside.
Forslaget blev godkendt, og Per Ole Schovsbo vil påtage sig opgaven med at søge
fondsmidler.

9. Valg af formand i lige år
Hanne Tommerup  ønsker genvalg  og blev valgt.

10. Valg til bestyrelsen med suppleanter
Bestyrelsen:
Hanne Jørgensen – ønsker ikke genvalg. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Hanne
Jørgensen: Eva Romme, som blev valgt.
Karen SchouPedersen – ønsker genvalg og blev valgt.
Suppleanter:
Alice Rathje Andersen – ønsker genvalg og blev valgt.
Forslag som ny suppleant i stedet for Eva Romme: Per Ole Schovsbo, som blev valgt.

11. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Johannes Jensen vil gerne fortsætte. Revisorsuppleant: Karis Rasmussen.

12. Eventuelt
Desværre er busdriften VordingborgNæstved indstillet i weekenden, hvilket kan have
betydning for nogle af vores gæster.
Hanne Tommerup takkede husflidsskolen for hjælp med bl.a. fremstilling af dele til museets
væve.
Referent: Karen SchouPedersen

Bilag 1:

Årsopgørelse 2015
Driftskonto
Indtægter
Udgifter
Underskud
Tilgodehavende for 2015 indbetalt i 2016
Resultat 2015
Bankkonto
Beholdning 1. januar 2015
Beholdning pr. 31. december 2015
Retvisende beholdning 31. december
2015
Bilag 2:

Køng Museums Støtteforening ‐ BUDGET
2016

Samlet budget

Kr.
218.391,4
4
‐260.066,6
6
‐41.675,22
47.151,00
5.475,78
77.261,33
35.753,53
82.904,53

Kontingent a 110 kr. fra 100 medlemmer

11.000

Bidrag fra Museum Sydøstdanmark

30.000

Underskud på 3 udstillinger (se spec. 1)

‐14.025

Det rullende Hørværksted

‐3.000

Familiemarked (se spec. 2)

6.125

Julemarked
Entre og rundvisninger
Studiekreds

‐7.000
7.000
‐5.000

Nyanskaffelser og diverse udgifter

‐15.000

Resultat

10.100

