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Referat af ordinær generalforsamling på Køng Museum 27. februar 2018 kl. 19

1. Valg af dirigent
Johnny R. Madsen blev valgt
2. Valg af stemmetællere
Blev ikke aktuelt
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Foreningens årsberetning ved formanden
Hvis jeg skal fremhæve noget specielt for året 2017, må det blive, at vi i året igen blev lidt royale, idet
vores forespørgsel til H.M. Dronningen gav det positive resultat, at vi fik lov til at låne helt unikke
linnedsager fra Dronningens eget museumsskab til årets sidste udstilling. Dette sidste udlån har nu
resulteret i, at Køng Museums Støtteforening af Kongehuset har fået overdraget 7 duge produceret på
Køng Fabrik i 1800 tallet. En af dugene er den berømte Kongedug med rigsvåbenet indvævet. I forvejen
har vi fået tilsagn om på ubestemt tid at låne en af de genvævede Kongeduge, som vi udstillede i
efteråret. Overdragelsen af dugene og samarbejdet med Kongehuset er en stor anerkendelse af det
arbejde, vi udfører her på Køng Museum.
Udstillinger
Museet åbnede som sædvanligt Palmesøndag. De tidligere års succes med kniplekunst og strikkekunst
havde givet os mod til at prøve endnu en udstilling med håndarbejde – nemlig broderi. Udstillingen med
titlen ”Alle Tiders Broderi” var vel besøgt med to workshops og en museumsudflugt til Vikingemuseet i
Ladby og Johannes Larsen Museet i Kerteminde midt under udstillingsforløbet. Alt var meget vel
planlagt af vores dygtige udstillingshold.
Sommerudstillingen ”Himmel og Hav, Klint og Ler” var nok en af de smukkeste udstillinger, Køng
Museum har vist. Udstillingen klædte de fine udstillingsrum, som Køng Museum er indrettet med. Det er
en fornøjelse at se rummene skifte karakter alt efter udstillingernes art.
Efterårsudstillingen ”Fra Museets Gemmer” med undertitlen ”Ting du ikke har set før” blev meget
omtalt i pressen, da det var helt unikt, at vi fik lov til at låne Kongehuset egne historiske genstande.
Vores egen studiekreds supplerede den kongelige afdeling med en udstilling om de personer, som
medvirkede til, Køng Fabrik blev berømt og Kongelig Hofleverandør. En efterkommer af væverslægten
Apel, Anne-Marie Jacobsen, holdt et meget interessant foredrag om hendes familie af dygtige vævere i
Køng og i Vintersbølle.
Når vi nu er ved omtalen af udstillingerne kan jeg ikke lade være med at fremhæve Hanne Jørgensen,
som kreerer sin egen kunst af blomsterarrangementer til vores ferniseringer. Tak for det Hanne. Din
kreativitet er meget værdsat.
Det rullende Hørværksted
Det rullende Hørværksted er meget glade for at have fået penge af Frivilligpuljen til køb af et saxertelt til
brug ved deres kommende markeder. Det rullende Hørværksted har i 2017 været ude 18 gange og
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hjemme 1 gang. De har kørt 1.770 km og solgt for kr. 14.725 på markederne. Det rullende Hørværksted
skaffer en stor indtægt til Museum Sydøstdanmark og er en fin reklame for Køng Museum.
Markeder
Familiemarked
Dejlig dag, hvor solen heldigvis skinnede. Der blev hurtigt fyldt op af veteranbiler i museumshaven og
på marken. Vores samarbejde med Køng Kirke, som holdt åbent hus, og Sjællands Husflidsforeninger,
som udstillede i Spindeskolens have, fungerede fint. Meget populær er vores børnelegeplads med gamle
lege. Det er desværre dyrt at afvikle så stort et marked, så det blev ikke til det store overskud, men vi får
markedsført Køng Museum på den allerbedste måde, så det er vel anstrengelserne værd.
Julemarked
I år prøvede vi noget nyt, idet vi gik sammen med Køng Kirke, Køng Husflidsforening og Køng
Borgerforening om et gratis julearrangement for både børn og voksne i Køng. Tilslutningen fra byens
borgere var meget ringe, og der var meget få børn. Arbejdsgruppen vil til næste års julemarked revidere
tilbuddet.
Studiekredsen om Køng Fabrik
Studiekredsen har ikke mødt ret mange gange i 2017, idet Per Ole Schovsbo skal have ro til at skrive
bogen om Køng Fabrik færdig. Per Ole samt flere andre i vores studiekreds er ydermere travlt optaget af
at sikre resterne af Theisens Papirværk i Vintersbølle fra totalt forfald. I november måned var vi på
udflugt til Theisen for at besigtige fremskridtet. Det er meget imponerende, hvad arbejdsgruppen har
nået. Efter Theisen så vi Blegen, og efterfølgende nød vi dejlig kaffe og kage på Beværterhuset, som
Gunhild og Jørgen Mathisson beredvilligt åbnede for os.
Vedligeholdelse
Taget på Køng Museum har i mange år haft problemer med at holde regn og sne ude, så det var med
megen stor glæde, vi fik informationen om, at det var lykkedes Den selvejende institution Køng Museer i
et nært samarbejde med arkitekt Jesper Herbert Nielsen at få en bevilling fra A.P. Møllers Fond til brug
for renovering af taget. Bygningen er nu blevet sikret med nye tegl og et flot undertag, som vil betyde, at
vi igen kan opbevare vores ting sikkert og tørt på de to lofter. Vi mangler stadig at få malet døre, hall og
udhuset.
Vi har været så heldige, at Frivilligpuljen har bevilget os penge til en opvaskemaskine, hvilket er
meget dejligt med de store opvaske efter de mange selskaber, vi har haft besøg af i efteråret.
Økonomi
Regnskabet, som er et kasseregnskab, viser et underskud på 4.967,83 kr. Vores kassebeholdning pr. 31.
december 2017 er på kr. 98.790,92.
Besøgstal: Vi har i år haft 713 betalende besøgende og 2009 besøgende uden betaling. Heraf ca. 1.500
til vores Familiemarked.
Vi har haft en udfordring vedrørende vores PR og opdateringer på hjemmeside og Facebook i 2017.
Den udfordring håber vi at kunne løse i 2018. Men tak til alle jer arbejdsomme frivillige medlemmer,
som bruger rigtig meget tid for at få Køng Museum til at fremtræde som et professionelt museum på lige
fod med andre museer. Det er lykkedes, og det er en flot præstation. Også tak til alle jer medlemmer,
som bidrager med støtte på anden vis til Køng Museum. Den støtte er vi meget taknemlig for.
Beretningen blev godkendt.
5. Årsregnskab ved kassereren
Årsregnskabet, der er et kasseregnskab, blev godkendt. Der er et underskud på kr. 4.967,83, som skyldes
manglende indbetalinger af kontingenter, mindre indtægt på Familiemarked og øgede
markedsføringsudgifter. Det blev foreslået, at der kunne sælges medlemskaber til Støtteforeningen på
Familiemarkedet 2018, samt at der igangsættes en rykkerprocedure til medlemmer, som ikke har betalt
kontingent.
6. Budgetforslag samt aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne
a) Udstillinger
b) Det rullende Hørværksted
c) Studiegruppe om Køng Fabrik
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d) Markeder – Familie og jul
e) Markedsføring
f) Vedligeholdelse af Køng Museum
Aktivitetsgrupperne gennemgik deres planer for 2018. Vi mangler akut folk til at varetage vores
markedsføringsopgaver, og vi søger med lys og lygte efter folk , som er i stand til at hjælpe med
opdatering af face book og hjemmeside.
Vi er meget glade for samarbejdet med Lars Westermann fra Museum Sydøstdanmark. Vi mangler
stadig noget malerarbejde af døre, hall, udhus og sokkel. Rengøringen kunne være bedre. Det må vi følge
op på. Det blev drøftet og nedstemt, at vi og gæsterne skal tage blå overtrækssko på ved besg på Køng
Museum.
Det fremlagte budget 2018 med et underskud på 3.500 kr. blev godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Uændret 110 kr.
Vedtaget uændret kontingent
8. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
9. Valg af formand
Hanne Tommerup – opstiller igen
Blev valgt
10. Valg til bestyrelsen med suppleanter
Bestyrelsen
Eva Romme genopstiller ikke – forslag til bestyrelsen: Annelise Høgh
Johnny R. Madsen kom i bestyrelsen som suppleant for Karen Schou Pedersen – opstiller igen
I stedet for Annelise Høgh blev Anne Hedeager Krag foreslået og blev valgt.
Johnny R Madsen blev valgt
Bestyrelsen består herefter af: Hanne Tommerup, Birthe Helth, Louise Kristensen, Johnny R. Madsen og
Anne Hedeager Krag
Suppleanter
På valg Per Ole Schovsbo – opstiller igen
Alice Rathje Andersen – ønsker ikke at genopstille
Per Ole Schovsbo blev valgt
Vinnie Larsen blev foreslået som suppleant og blev valgt.
11. Valg af revisor og suppleant
Forslag til revisor: Johannes Jensen
Forslag til suppleant:
Johannes Jensen blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt en suppleant.

12. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 20.10 og takkede for god ro og orden. Efterfølgende var der
foredrag om Storfyrstinde Olga ved Anne Hedeager Krag.
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