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Referat af generalforsamling i Køng Museums Støtteforening 
26.2.2019 

Tilstede var 23 medlemmer 
 

1. Valg af dirigent 
Johnny blev enstemmigt valgt til dirigent.  
 

2. Valg af stemmetællere 
Stemmetællere blev ikke valgt. Punktet ville blive taget op, hvis det blev aktuelt. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne. 
 

4. Foreningens årsberetning ved formanden 
Som formand læste Hanne Tommerup sin årsberetning op, hvilket afstedkom mange klapsalver. 
Hun havde også en tilføjelse omkring hjemmesiden, som har været ude af drift i lang tid. Der er 
blevet arbejdet heftigt på den af Carl-Henrik fra Museum Sydøstdanmark, og den er lige ved at 
være oppe igen. Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag 1. 
 

5. Årsregnskab ved kassereren 
Kasserer Birthe Helth fremlagde årets regnskab og forklarede, hvorfor det er svært at få det til at se 
afbalanceret ud. Bl.a. kommer udgifter og indtægter ikke altid i det samme kalenderår. Det reelle 
overskud er ikke ca. 25.000 kr., men ca. 17.000, da 7.443,65 først er betalt i 2019 men relaterer sig 
til 2018.  Da foreningens revisor var bortrejst, foretog Bodil Mortensen revisionen. Hun mener, at 
regnskabet er flot. Foreningen har pr. 31.12.2018 en kassebeholdning på 123.931,87 kr. Enkelte 
spørgsmål fra generalforsamlingen blev besvaret på oplysende måde, og årsregnskabet kunne 
derfor vedtages.  
 

6. Budgetforslag samt aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne 
Hanne T. fremlagde budgettet for det kommende år, hvilket for de fleste posters vegne beror på et 
kvalificeret skøn. De forskellige af museets underafdelinger kom herefter med deres kommentarer: 
a. Udstillingerne. Louise har igen planlagt nogle spændende udstillinger henover sæsonen, og 

hun har lavet en flot folder. På grund af museets 20 års jubilæum i år er hørren det 
gennemgående tema. Til forårsudstillingen bliver der dækket op med moderne keramik på 
moderne hørduge. Ved sommerudstillingen vil diverse kunsthåndværkere udstille deres unikke 
brugsting og til efterårsudstillingen vil de prisbelønnede vævere Hanne Skyum og Charlotte 
Schrøder vise deres spændende værker. 

b. Det rullende Hørværksted har lagt planen for årets rejser rundt i det ganske land til diverse 
markeder, og det bliver dejlig travlt, synes Hanne, Aage og Thyra. 

c. Studiekredsen omkring Per Ole Schovsbo’s bog om Køng Fabrik nærmer sig færdiggørelsen af 
projektet. Kun illustrationerne til de 250 interessante sider mangler. Louise har tilbudt at lave 
udkast til layout af forsiden; men ellers mangles stadig den fond, der vil betale for trykning af 
bogen og det forlag/trykkeri, der skal forestå udgivelsen. Man regner dog med, at den færdige 
bog ligger klar til jubilæet i oktober. 

d. Da familiemarkedet sidste år gav et underskud på lidt over 6.000 kr. skal der strammes op på 
indtjeningen. Veteranbilerne skal f.eks. nu afkræves et gebyr på 50 kr./stk. og udstillerne skal 
betale den leje, som det i virkeligheden koster at leje teltet. Bodil modtager bestillinger på 
stande fra udstillerne og har styr på ansøgninger til myndigheder om tilladelser til at afholde 
markedet.  – Julemarkedet var succes og skal gentages i en eller anden form til næste jul. Anne 
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Hedeager Krag medbragte et tilbud fra Georg Jensen om at dække julebord for os; men 
hvordan de dage skal forløbe, er ingen kommet til endnu. 

e. Markedsføring er en stor post på mere end 30.000 kr. Den digitale formidling (hjemmeside og 
Facebook) er højt prioriteret; men vi kommer ikke uden om plakater og de små foldere med 
samtlige relevante oplysninger om museet. De sidste er meget vigtige og nødvendige. 
Avisannoncering er dyr, men uundgåelig. 

f. Vedligeholdelse. Museet og støtteforeningen er yderst glade for det nye tætte tag og for den 
nye lyssætning. Lars Westermann står stadig for udendørsarealernes pasning m.h.t. ukrudt; 
men forskellige medlemmers deltagelse i dette arbejde er vi meget taknemmelige for. 

Der blev afsat et beløb på 30-40.000 kr. i budgettet. Disse penge skal bruges til Støtteforeningens gave 
til Køng Museum i anledning af museet 20 års jubilæum den 8. oktober i år. Budgettet blev vedtaget. 
 
7. Fastsættelse af kontingent 

Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret med 110 kr./året 
 

8. Indkomne forslag 
En gruppe vævere er interesserede i at låne museets udstillingsrum om vinteren til brug for 
vævning. Forslaget blev positivt modtaget. De nye brugere skal betale kontingent til 
Støtteforeningen, selv sørge for væv mm og renholde lokalerne; men at få lidt lys i vinduerne i 
vinterperioden vil kun kunne gavne stedet. 
 

9. Valg af formand i lige år 
Formanden er ikke på valg i ulige år; men Hanne skal til Krengerup d. 6.11. og holde et foredrag. 
Hun mener, at vi skal opgradere vores samarbejde med dette andet hørmuseum, hvilket absolut 
kan blive til vores fordel. 
 

10. Valg til bestyrelsen med suppleanter 
Birthe Helth og Louise Kristensen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter 
mødet således: Hanne Tommerup, formand, Birthe Helth kasserer og næstformand, Louise 
Kristensen udstillingsleder, Johnny R. Madsen sekretær og Anne Hedeager Krag udstillingsudvalget. 
Suppleanter er Per Ole Schovsbo og Vinnie Larsen. 

 
11. Valg af revisor og suppleant 

Revisor blev Johannes Jensen, og suppleant blev Bodil Mortensen. 
 

12. Evt.  
Årsbrochuren for Køng Museum bør også indeholde en lille illustration af museets historiske 
afdeling, så den afdeling også bliver præsenteret lidt mere spændende. God ide og Louise vil 
arbejde med det. 

 
 
 
         Referent: Annelise Høgh 

 


