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Referat af ordinær generalforsamling på Køng Museum 27. februar 2017
I generalforsamlingen deltog 20 personer.
1. Valg af dirigent
Johnny blev valgt.
2. Valg af stemmetællere
Jette og Vinnie blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, og det blev konstateret, at den var rettidigt udsendt.
4. Foreningens årsberetning ved formanden
Hanne Tommerup:
Besøgsmæssigt har 2016 været et fantastisk godt år. Især udstillingen Mangfoldig
strikkekunst trak utroligt mange strikkeglade gæster. Vi havde 867 betalende og 495 ikke
betalende gæster – dvs. medlemmer af forskellige museumsforeninger og børn. Vores
familiemarked trak omkring et par tusinde gæster og til julemarkedet kom vel omkring 200
gæster. På grund af den store tilstrømning har vi måttet sætte to vagter på til hver
åbningsdag. Det kan godt knibe lidt med at have et tilstrækkeligt beredskab af vagter, så vi
vil meget gerne høre, hvis nogen kan hjælpe os.
Vi lavede i efteråret en lille brugerundersøgelse af, hvor vores gæster kom fra. Næsten
halvdelen af de adspurgte havde hørt om Køng Museum fra familie og venner, og omkring
en fjerdedel havde hørt om Køng Museum igennem avisomtale. Det fremgår også, at de,
som har hørt om Køng Museum gennem avisomtale, er de, som modtager aviser i det midtog sydsjællandske område – altså de aviser, hvor vi omtaler vores arrangementer og
annoncerer – så de bliver altså set og læst.
Udstillinger
Museet åbnede som sædvanligt Palmesøndag. Sidste års succes med kniplekunst havde givet
os mod til at prøve endnu en udstilling med håndarbejde – nemlig Mangfoldig Strikkekunst.
Vi lavede udstillingen, fordi strikning var oppe i tiden, så udstillingen blev en kæmpesucces.
Den store kunstner og inspirator på strik er Vivian Høxbro, og hun holdt foredrag om sine
forskellige former for strik i en fyldt Spindeskole. Der var så stor interesse for foredragene,
at vi måtte lave ekstra foredragsarrangementer. Det var en meget travl men også sjov
udstillingsperiode.
Sommerudstillingen HØR – ANNO 2016 var en meget tidskrævende udstilling, som viste,
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hvad hele udstillingsholdet virkelig kan præstere og ikke mindst Louise Kristensen, som var
kurator på udstillingen. Udstillingen viste moderne hørtekstiler til bolig og beklædning, og
de nye bæredygtige hørmaterialer til boligen, såsom hørisoleringsmåtter, linoleum og
linoliemaling.
Efterårsudstillingen viste værker af en af vores store danske vævere Anne Marie Egemose.
På udstillingen vistes værker, hvor kunstneren eksperimenterer med vævens grænser og
introducerer ikke-tekstile materialer i vævningen. Anne Marie Egemose kom selv og fortalte
om sine fremstillingsmetoder på et meget velbesøgt seminar midt i udstillingsperioden.
Det rullende Hørværksted
Vores medlemmer, der rejser rundt med Det rullende Hørværksted, er så absolut Køng
Museums bedste reklame. De rejser over hele landet med deres demonstration af
hørberedning til tider suppleret af folkene fra Blegen i Vintersbølle. Deres sæson starter i
maj måned og slutter omkring oktober måned. Hanne og Aage Jørgensen, som leder
Hørværkstedet, holdt dog fri på deres diamantbryllupsdag den 13. oktober, hvor vi havde
lejlighed til at gratulere dem.
Markeder
Familiemarked
Aldrig har vi set så mange biler i Køng. Til stævnet kom 175 veteranbiler og over 30
veteranmotorcykler. Vi havde udvidet udstillingspladsen i museumshaven med to
udstillingspladser på marken, og alligevel var der ikke plads nok. Men alt forløb i bedste ro
og orden, og der var en dejlig stemning. Og for èn gang skyld skinnede solen hele dagen. I
Spindeskolens have udstillede Sjællands Husflidsforeninger med arbejdende værksteder, og
Køng Kirke havde åbent hus, så det gav ekstra liv i hele Køng by.
Julemarkedet blev godt besøgt. Hanne Jørgensen havde dækket et smukt julebord, og der
var fint besøg. På åbningsdagen havde vi inviteret til åbent værksted, hvor man kunne lære
at spinde hos Karis Rasmussen og hendes unge elev Freja, og hvor Vinnie Larsen og flere
andre underviste interesserede besøgende i væveteknikken på små bordvæve. Det blev en
stor succes og er bestemt noget vi vil arbejde videre med.
Studiekredsen om Køng Fabrik
Medlemmerne af studiekredsen under ledelse af Per Ole Schovsbo er meget flittige hele
vinterhalvåret. Vi er nu inde i den 5. sæson og har brugt en del tid på at udtænke forslag til
en fornyelse af den permanente samling. I den anledning tog vi til Køge Museum for at få
noget inspiration, da museet er helt nyindrettet. Ved samme lejlighed tog vi ud og så
borgringudgravningen ved Køge. Vi har også været på udflugt til udgravningen af Theisens
gamle papirmølle i Vintersbølle Skov, hvor flere af vores studiekredsmedlemmer er meget
aktive. Studiekredsen har påbegyndt arbejdet med at skrive en bog om Øbjerggård og Køng
Fabrik - det vil sige, at det er Per Ole Schovsbo, som skriver, og vi i studiekredsen
supplerer, kommenterer og bliver klogere.
Hjemmeside og PR
Vi har en særdeles opdateret hjemmeside takket være Karen Schou-Pedersen, og den bliver
flittigt brugt, og vi får en del henvendelser fra slægtsforskere og andre, som finder
familiemedlemmer eller andre interessante oplysninger i vores dokumenter. Vores
PR-materiale har fået et grafisk check hos Louise Kristensen og fremstår nu efter en ensartet
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standard. Vi har et par hundrede følgere på Facebook – en god måde at komme ud til det
specielt yngre publikum på. Den opdatering står Eva Romme står for.
Vedligeholdelse
Støtteforeningens medlemmer har i årets løb brugt en del tid på at hjælpe vores gartner Lars
med at få styr på den store museumshave, så den altid kan fremstå velholdt. En ny hæk er
blevet plantet til erstatning for den gamle, som var visnet bort. Inde på museet fik vi nyt
udstillingslys i den skiftende samling og i butikken. Det er vi meget glade for. Vores største
bekymring er taget på museumsbygningen, som er utæt, men den bekymring deler vi både
med Museum Sydøstdanmark og vores arkitekt, som arbejder på sagen.
Økonomi
Regnskabet viser et overskud på 14.000,77 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Pengene
vil blive brugt til nogle nyanskaffelser til museet.
Fonde*
Vi har i årets løb søgt en del fonde til forskellige projekter. Vi har indtil nu fået afslag på
dem alle sammen. Det er ret nedslående, men vi giver ikke op.
Vi har i mange år været omkring 100 medlemmer af Køng Museums Støtteforening, men pr.
31. december 2016 havde vi den glæde at kunne konstatere, at vi har 152 medlemmer – en
forøgelse vi tilskriver, at folk værdsætter vores arbejde dels for at bevare kulturarven efter
Køng Fabrik og dels fordi de anerkender vores store arbejde for Køng Museum. Tak fordi I
vil støtte vores arbejde og tak til alle de frivillige, der beredvilligt lægger så mange timer på
Køng Museum og tak for et godt samarbejde med jer og de andre foreninger i Køng by.
*En af de ting, vi har søgt midler til er flytningen af mindestøtten for Voelker, som står i
Lunden bag Øbjerggaard.
Beretningen blev godkendt.
5. Årsregnskab ved kassereren
Birthe redegjorde for regnskabet. Se bilag 1. Resultat i regnskabet på 31.251,22 kr. skal dog
fratrækkes 17.250,45 kr. Det drejer sig om en indbetaling i 2016, som vedrører regnskabet
for 2015, så det reelle overskud i 2016 er 14.000,77 kr.
Regnskabet blev godkendt.
6. Budgetforslag samt aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne
Budgetforslag: Se bilag 2
Aktiviteter:
a) Udstillinger 2017:
9. april - 5. juni: Alle Tiders Broderi
Fra gamle navneklude til klassisk og moderne broderi. Broderikits til salg i butikken. Der bliver
nogle søndage med demonstration af broderiteknikker. Ligeledes i forbindelse med
Familiemarkedet.
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10. juni - 20. august: Himmel og Hav, Klint og Ler
Kunsthåndværkere fra vores område: Keramik, akvareller, vævninger og glaskunst.
26. august - 22. oktober: Fra Museets Gemmer
Effekter fra vores egne gemmer og om muligt fra Amalienborg, hvor Anne har kontakter.
Louise fortalte, at Køng Museum er inviteret med i projektet Kulturland, som skal skabe gode
oplevelser for sårbare grupper i hele det område, som dækkes af Museum Sydøstdanmark, Museum
Østsjælland og Museum Lolland-Falster. Vi vil forsøge at byde ind med et arrangement pr.
udstilling.
b) Det rullende Hørværksted
Har i 2016 haft 11 arrangementer på 20 dage. God omsætning. Allerede nu er flere arrangementer i
sæson 2017 booket. Godt samarbejde med bl.a. Roskilde museum og Vikingeskibsmuseet i
Roskilde. Invitation fra Borgcenteret, som til sommer åbner en vikingeudstilling.
c) Studiegruppe om Køng Fabrik
Der arbejdes på et forslag til fornyelse af Museets permanente udstilling og på udgivelse af en bog
skrevet af Per Ole med resten af gruppen som sparringspartnere. Udgifter til scanninger af kort mv.
d) Markeder – Familie og jul
Familiemarkedet: Tilmelding af nye og gamle deltagere er i fuld gang. Bæredygtige
kunsthåndværkere søges. Husflidsforeningerne vil gerne komme igen i Spindeskolens have, og
Køng kirke vil være åben.
Hanne og Aage ophører med at arrangere julemarkedet, men vi håber at noget nyt vil vise sig - se
under Eventuelt.
e) Markedsføring
Karen har ønsket at trække sig fra arbejdet med skrivning og udsendelse af pressemeddelelser.
Arbejdet overgår til Louise og Hanne T. Karen fortsætter kontakten til medlemmerne og opdatering
af hjemmesiden. Eva har overtaget opdateringen af Facebook. Syska fra Museum Sydøstdanmark
har lagt den nye brochure om vores udstillinger på deres og flere andre Facebook sider. Plakater og
flyers vedr. årets første udstilling er klar til distribution.
f) Vedligeholdelse af Køng Museum
Nyanskaffelser: Nyt stort tv til cafeen, og ønske om opvaskemaskine (se under Indkomne Forslag) .
Der er skaffet nogle brugte PCer og en laserprinter fra ÆldreSagen i Vordingborg, og der er
foretaget en opgradering af vores internetforbindelse. Ny telefon er installeret på Museet - se
nummer på brevhovedet. MobilePay er under oprettelse. Brugte møbler til mødelokalet er venligst
givet til Støtteforeningen, da Borgerforeningen har ønsket nogle af deres tilbage.
Budgettet blev vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Uændret 110 kr.
Forslaget er vedtaget
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8. Indkomne forslag
Vinnie ønsker sig nye lettere plancher til udstillingsbrug. Pris 1.970 kr. Desuden nogle
kroge til ophæng. Forslag: Søg Frivilligpulje til dette.
Vi ønsker os en opvaskemaskine. Tilbud er indhentet på 3.500 kr. Den skal tilsluttes en
elgruppe, som ikke afbrydes, når vi forlader Museet.
Alle forslag blev vedtaget.
9. Valg af formand i lige år
Ikke aktuelt i år.
10. Valg til bestyrelsen med suppleanter
Bestyrelsen
Birthe Helth – ønsker genvalg
Anne Hedeager Krag – udtræder men foreslår Louise Kristensen til bestyrelsen
Begge blev valgt.
Suppleanter
Johnny Madsen – ønsker genvalg
Anne Hedeager Krag – ønsker valg som suppleant i stedet for som bestyrelsesmedlem
Begge blev valgt.
11. Valg af revisor og suppleant
Forslag til revisor: Johannes Jensen
Forslag til suppleant: Karis Rasmussen
Begge blev valgt
12. Eventuelt
Drøftelse af julemarkedets fremtid:
Efter forslag fra Eva blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hanne T, Birthe, Eva og Thyra.
Hanne T foreslår samarbejde med borgerforeningen, kirken, husflidsskolen, arkivet, mv., så hele
byen involveres. Måske kan man reducere antallet af åbningsdage for at gøre det lettere at skaffe
vagter på markedet.
Fra flere sider udtryktes ønske om arbejdende værksteder i Museets åbningstid efter succes med
spinding og de små væve ved julemarkedet. Spinding, vævning, hedeboringe og småbroderier
blev foreslået.
Hanne T: Uddannelse af vagtteamet til rundvisning ville være en god ide.
Hanne T har udarbejdet en plan for det forberedende arbejde i forbindelse med Museets åbning og
Familiemarkedet - se bilag 3.
Planlægningsmøde for Familiemarkedet blev rykket til den 27. marts kl 16, hvor vi alligevel er
samlet til en fælles arbejdsdag før åbning kl. 10.
Hanne og Aage J er ude at rejse på tidspunktet for Familiemarkedet, men Aage udarbejder en liste
over hvor alting er, og over ting man skal huske at gøre. Tak til Aage.
Således sluttede generalforsamlingen 2017, og ordstyreren takkede for god ro og orden.
Referent: Karen Schou-Pedersen
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