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Køng Museums Støtteforening 
Ordinær generalforsamling den 25. februar 2020 kl. 17.30 på 

Køng Museum 

 
Referat: 

Der var mødt 32 medlemmer til generalforsamlingen, der blev afholdt i museets 

café. Der var lidt koldt, fordi gasfyret var gået ud, og det ikke var muligt at få det i 

gang igen. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Aage Jørgensen blev enstemmigt valg til dirigent.  

 

2. Valg af stemmetællere: 

Anne Hedeager Krag og Annette Kindvig blev enstemmigt valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsordenen: 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Foreningens årsberetning ved Hanne Tommerup: 

Årsberetningen tog udgangspunkt i jubilæumsåret 2019, hvor Køng Museum fejrede 

20 år den 8. oktober. Her blev foreningens første æresmedlem, Per Ole Schovsbo, 

kåret. Følgende er et uddrag: 

   Vi mistede den 15. september Birthe Helth efter kort tids sygdom. Birthe var med i 

den Køng-gruppe, der fik restaureret Gl. Øbjerggard, etableret Køng Museum og 

deltog til det sidste som medlem af Støtteforeningens bestyrelse som kasserer. 

   Det er blevet attraktivt for de fineste tekstilkunstnere at udstille på Køng, og det 

kan vi takke Louise Kristensen og Anne Hedeager Krag for, idet de også i 2019 

gennemførte tre fornemme særudstillinger.  

   Det Rullende hørværksted er vores enestående ambassadør, fordi det i løbet af 

sommersæsonen gæster mange markeder over hele landet.  

   Familiemarkedet den 12.5. og julegaveværkstedet den 23. 11. var meget 

vellykkede.  
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Studiekredsen om Køng Fabrik har produceret en bog på ca. 350 sider, som vi havde 

håbet kunne være færdig til vores jubilæum – men finansieringen (136.000 kr.) faldt 

først på plads 16.12 takket være Vordingborg Kommunes Udvalg for Bosætning, 

Økonomi og Nærdemokrati.  

   Vi har modtaget 15.000 kr. fra Museum Sydøstdanmark til fornyelse af den 

permanente udstilling, som har stået siden 2005. En del bygningsskader er 

udbedret, men vi mangler at få udskiftet gasfyret, der nu er mere end 20 år 

gammelt. 

   Vores økonomi er forsvarligt administreret, mens besøgstallet på 2.228 er faldet 

lidt siden sidste år, fordi vi har haft færre selskaber og lidt færre besøgende til 

Familiemarkedet. Annette Kindvig indtaster pt adresser på menighedsråd og 

foreninger, så vi kan få flere arrangementer. Familiemarkedet gav et mindre 

overskud, fordi vi havde sat et mindre gebyr på 50 kr. på veteranbilerne og hævet 

afgiften for boderne. Vi forenkler bogføringen og kontoforholdene i banken – idet 

det kun er nødvendigt for os at have Nemkonto.   

   Vores hjemmesider er opdateret og gjort mere spændende takket være vores it-

gruppe Hanne Harding og Annelise Høeg.  

   Vi har i 2019 haft møder med Vordingborg Kommune og Fritids- og Kulturudvalget 

har været på besøg i Køng. Et møde med Museum Sydøstdanmark og Vordingborg 

Kommunes Kultur- og Fritidschef om Køng Museums fremtid gennemføres 27.2. 

2020. 

 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

5. Årsregnskab ved Kassereren: 

Johnny R Madsen fremlagde det regnskab, som Bodil Mortensen og Annette Kindvig 

var med til at stille op efter Birthe Helths død. Regnskabet er revideret af Johannes 

Jensen. Regnskabet viser et budgetteret underskud på 28.520 kr. knyttet til 

jubilæumsarrangementet og trykningen af pjecen ”Køng Fabrik – kort fortalt”. 

Kassebeholdningen er 31.12. 2019 på 96.411 kr. og omsætningen 172.257 kr. 

Museum Sydøstdanmarks årlige driftstilskud er på 30.000 kr. og familiemarkedet 

gav et mindre overskud i modsætning til tidligere år.  Årsregnskabet havde også 

medtaget posteringerne (96.000 kr.) fra flytningen og konserveringen af Voelkers 

mindestøtte.  
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Der er installeret MobilePay, men det er på Museum Sydøstdanmarks konto – så 

Aage Jørgensen vil bede Museum Sydøstdanmark om vi kan få vores egen.  Den vil 

også kunne bruges på familiemarkedet. Man kan også betale kontingent via 

MobilePay – men man skal gøre opmærksom på, hvem man er, og hvad beløbet 

dækker. Dankort-terminal er under opgradering, sagde Aage.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Budgetforslag og aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne: 

Hanne T fremlagde forslag til budget 2020 med et forsigtigt overskud på knap 

15.000 kr. ved en omsætning på 137.550 kr. Tilskuddet fra Museum Sydøstdanmark 

på 30.000 kr. dækker ikke markedsføringen af udstillingerne på 35.000 kr. så en 

forhøjelse ville være kærkomment. De små udstillingsplakater kan sælges for 20 kr.  

mens de store sælges for 50 kr. I øvrigt viser budgetforslaget følgende poster: der 

afsættes til udstillinger og workshops i alt 8.000 kr.; til Det rullende Hørværksted 

1.600 kr. studiekreds og ophængning af kongedugene 10.000, - kr.; mens 

familiemarked forventer at indtjene (brutto) 5.000 kr.  

   Anne Hedeager Krag havde medtaget en kongedug fra Amalienborg til vores 

permanente udstilling. Vi kan få hjælp til udstillingen af de store duge af Maj 

Ringgaard, der tidligere har været ansat på Nationalmuseet, sagde Anne. Maj vil 

gerne komme til Køng og give gode råd mod et rimeligt honorar. På den baggrund 

kan vi søge fondsmidler fx til montre og pakkematerialer. 

   Rosenfeldt stiller marken til rådighed for familiemarkedet også i 2020. ”Hold da 

helt fest” giver os rabat på teltene i 2020 på små 3.000 kr. 

 

Budgettet blev vedtaget- 

 

7. Fastsættelse af kontingent:  

Kontingentet på 110 kr.- årligt blev vedtaget. 

 

8. Indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

9.Valg af formand i lige år: 

Hanne Tommerup stillede op og blev valgt for de næste 2 år med applaus uden 

modkandidater. 



 

4 
 

 

10. Valg til bestyrelsen med suppleanter: 

Bestyrelsen: 

Anne Hedeager Krag blev genvalgt. 

Johnny R Madsen blev genvalgt. 

Suppleanter i lige år:  

Vinnie Larsen blev genvalgt 

Annelise Høgh blev valgt 

 

11. Valg af revisor og suppleant: 

Johannes Jensen blev genvalgt som revisor 

Aage Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

12. Eventuelt: 

Anne-Marie Jacobsen fremhævede samarbejdet mellem Vintersbølle og Køng i 

forbindelse med busselskaber og andre for at kunne fortælle den hele historie om 

Køng Fabrik.  Udstillingsplakaterne fra Køng bør ophænges i Beværterhuset ligesom 

der bør ligge det aktuelle informationsmateriale begge steder.  Beværterhuset har 

20 års jubilæum 29.8.  og udgiver i den forbindelse en ny bog med historiske 

fortællinger. Uldhytten Sjolte Strand vil gerne have nogle udstillingsplakater fra 

Køng Museum. Peter Tillisch ville gerne vide lidt mere om mødet med Museum 

Sydøstdanmark og Vordingborg Kommune 27.2.  og Hanne Tommerup sagde, at det 

formentlig er et orienterende møde uden beslutninger. I Køng kan vi alt det som 

museumsloven kræver, men vi har ikke mandskab til at påtage os flere opgaver – fx 

daglig drift og vedligehold af bygninger og området. Maleren Jørgen Tang Holbek var 

utilfreds med Museum Sydøstdanmark og støttede Hanne Tommerups redegørelse. 

 

Referat 

Per Ole Schovsbo og Hanne Tommerup den 27.2.2020    

 


