
Generalforsamling i Køng Museums Støtteforening 
8.3.2022 

Generalforsamlingen blev afholdt i Køng Egnshus, og 29 medlemmer var mødt frem 
 

 
1.Valg af dirigent: Johnny Madsen blev valgt og kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt. 
 
2. Der blev ikke valgt stemmetællere. Det viste sig, at der heller ikke blev brug for det. 
 
3. Dagsordenen blev godkendt. 
 
4. Som støtteforeningens formand læste Hanne Tommerup sin årsberetning op.  
    Året var præget af coronaen med aflysninger og med restriktioner. 
    Kongehuset donerede en større mængde fine gamle damask-vævede tekstiler, som vi ikke uden videre 
kan udstille i vores små lokaler. En gruppe har derfor arbejdet med at undersøge muligheder for udstilling. 
Denne gruppe valgte at kontakte Kvorning Design for at høre, hvad de kunne foreslå. Resultatet er et 
projekt, som efter generalforsamlingen bliver præsenteret for første gang. 
Efter omstændighederne har museet været godt besøgt. Udstillingerne har igen være flotte, og en åben-
hus-dag og et julegaveværksted var succesfuldt. Det rullende hørværksted har også gjort det godt, 
hjemmesiden fungerer, og Hanne benyttede dagen til at takke alle medvirkende og frivillige for deres 
indsats. 
Hele Hannes årsberetning kan læses i bilaget. 
 
5. Årsregnskab. Kassereren Johnny Madsen fremlagde regnskabet for 2021 
   Bemærkelsesværdigt er underskuddet på 34.265 kr, hvilket først og fremmest er fremkommet ved de 
30.000 kr. som Kvorning Design får for deres udkast til en renoveringsplan. Coronaen medførte selvfølgelig 
også noget tab af entrè-indtægter. I alt har 1334 gæster besøgt museet, heraf 522 betalende. 
Der var flere spørgsmål til regnskabet, som Johnny og Bodil alle kunne give forståelige svar på.  
Momsregistreret er vi ikke; men kasseregnskabet skal muligvis ændres til næste år. Regnskabet blev 
godkendt og kan ses som bilag. 
 
6. Budget for 2022 
 Budgettet er et forsigtigt budget, fordi vi står over for så meget nyt. 
  Det særligt nye er samarbejdsaftalen med Vordingborg kommune, som giver os total råderum over 
varelager og al økonomi udgående fra butikken. Vordingborg kommune står for den udvendige 
vedligeholdelse, mens vi selv forestår den museale drift af både spindeskolen og Gl.Øbjerggård.  
Et såkaldt ”byggesyn” kiggede på vores 3 bygninger.  Johnny Madsen er instrueret i, hvordan den 
gasopvarmede gulvvarme i museet virker, (På grund af salpeterudtræk i væggene skal der altid være varme 
på) og hvordan jordvarmeanlægget i Spindeskolen virker.  
Museum Sydøstdanmark er vi nu kun associeret med for så vidt angår det museale.  Hanne Haarding har 
fået godt styr på hjemmesiden, men vil gerne gøre den mere interaktiv. Gruppen omkring Hanne og 
Annelise er nu udvidet med Anne og Jimmi. 
Karis driver kursus-virksomhed i Spindeskolen med både spinding og vævning, hvilket giver en rigtig god 
synergi-effekt i forhold til selve museets identitet. Således vil museet i løbet af året blive profileret ved at 
deltage i en udstilling på Trapholt med væve-effekter herfra. 
Louise berettede om årets kommende udstillinger, som igen byder på lidt af hvert, men alt på et højt 
kunstnerisk niveau. 
Se bilag 
 



7. Fastsættelse af kontingent: Alt bliver dyrere, og vi må følge med. Vi enedes om 120 kr/året. 
 
8. Der var ingen indkomne forslag. 
 
9. Med store klapsalver blev Hanne Tommerup genvalgt. 
 
10. Valg til bestyrelsen.  Medlemmerne Anne Krag, Johnny Madsen blev genvalgt. (Per Ole og Louise er på 
valg om et år). Vinnie Larsen valgte at træde ud, og Bodil og Hanne Martini indtræder i stedet som 
suppleanter tillige med Annelise. 
 
11.Valg af revisor og revisorsuppleant: Johannes Larsen og Aage Jørgensen blev genvalgt. 
 
12. Evt: Udover Jimmi har vi fået endnu en ny frivillig. Peter. Anne Vinter er også ny, og Vi byder alle tre 
velkommen. 
 
Ref.  Annelise  
 
 
 
 
 
 


