
Generalforsamling i Køng Museum 14.3.2023 
Blev afholdt i Køng Egnshus kl. 17, med 33 stemmeberettigede medlemmer. 

 
1. Valg af dirigent. Karis Rasmussen blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

varslet. 
2. Lise og Niels blev valgt til stemmetællere. De fik ikke noget at lave, da samtlige valg foregik med 

100% samtykke. 
3. Dagsordenen blev godkendt. 
4. Da formanden, Hanne Tommerup var syg og ikke til stede, blev hendes årsberetning læst op af 

næstformanden Johnny Madsen. Den blev godkendt. Se bilag 
5. Bodil uddybede kassererens regnskab, og svarede på forefaldende spørgsmål. Alt kom til at fremstå 

klart, og regnskabet blev godkendt. 
6. Budgetforslaget blev et omfattende punkt, idet museets mange under-grupper præsenterede deres 

programmer for det kommende år: 
a. Louise præsenterede de to første udstillinger 
b. Anne Hedeager præsenterede efterårets udstilling 
c. Hanne Haarding oplyste om it-gruppens arbejde og orienterede om, hvordan vi har takket ja til 

at få vores hjemmeside ind under MSØ`s domæne, hvilket vil være gratis for os, men det 
kræver noget arbejde, som hun og Poul Christensen vil tage sig af. 

d. Det rullende hørværksted har en lang liste over kommende markedsdage, som de vil tage til i 
det kommende år. Hanne J. og Åge sørger fortsat for at ajourføre varelageret. 

e. I hørdyrkningsgruppen er der kommet flere til, som selv søger for at tilså højbede i hospitalets 
have. 

f. Karis vævekurser i Spinneskolen kører upåklageligt. En meget engageret vævegruppe har været 
en del af et større kunstnerisk projekt, hvilket produkt bliver vist på Trapholt. Der bliver 
arrangeret bustur derovertil d. 24.maj.  

g. Johnny fortæller, at studiegruppen har lagt planer for den fremtidige indretning af museet, nu 
da der ikke skal bygges nyt. Jaquardvæven skal på loftet, når det på et tidspunkt er blevet sat i 
stand. Det vil frigøre et rum i stueetagen, som så kan bruges til udstilling af vores fine 
damaskduge.  P.t. afventes arkitekt Jesper Herbert Nielsens udspil. 

h. Markedsdagen d. 11.6. planlægges i år sammen med Automester, som gerne vil have 
veteranbiler på besøg. Bodil oplyser, at 50 stadeholdere bliver inviteret med i år. Hvis det er en 
salgsbod skal der betales et beløb.  

i. Johnny fortæller om drift og vedligeholdelse på museet, nu da vi samarbejder med Vordingborg 
kommune om det. Spinneskolens have skal vi selv passe, og fældning af de store træer ved 
hospitalet tog Nicolaj Tillish sig af. De var nemlig blevet så store, at de ville ødelægge 
bygningen. 

7. Kontingentet vedbliver i år med at være 120 kr/året; men fra næste år stiger det til 150.kr/året    
8. Ingen forslag til dagsordenen er indkommet. 
9. Formanden er ikke på valg i år. 
10. I bestyrelsen fratræder Per Ole Schousbo, og ind vælges Bodil Mortensen. 

Louise Christensen fratræder, og Annelise Høgh-Hansen vælges ind. 
Som suppleanter genopstiller Hanne Martini, og Hanne Haarding vælges som ny suppleant. 

11. Revisor Johannes Jensen genopstiller, og revisorsuppleant Åge Jørgensen ligeså. Begges vælges. 
12. Evt. Rabatordningen for medlemmer var til debat. 

 
Efter generalforsamling bød museet på smørrebrød, hvorefter Anne Hedeager Krag holdt et billed-
foredrag om Dronningens kirke-tekstiler, hvilket emne hun har været med at skrive en bog om. 
 



 
 
 

Onsdag d. 15.3. kl. 14.30 konstitueres den nye bestyrelse. 
Formand: Hanne Tommerup 
Næstformand Johnny Madsen 
Kasserer: Bodil Mortensen 
Bestyrelsesmedlem: Anne Hedeager Krag 
Bestyrelsesmedlem og sekretær: Annelise Høgh-Hansen 
 

 
 


