Harndrup 6. februar 2020

Referat fra generalforsamling
i
Humlemagasinets Støtteforening
Onsdag, den 29. januar 2020 kl. 19.00
Dagmarsalen i Humlemagasinet

Formand Else Marie Riis Madsen bød velkommen til de 124 fremmødte medlemmer
Herefter sang forsamlingen ”I Danmark er jeg født” og var så klar til generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 5.
1. Valg af dirigent
Per Knudsen blev valgt. Han konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning
Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Et medlem konstaterede, at skaren af frivillige og medlemmer var oppe i årene. Han
foreslog at prøve at tiltrække unge familier ved at lave det mere børnevenlig med f. eks.
legeplads og dyrehold. Daglig Leder Peder Pedersen svarede og gjorde det klart, at
Humlemagasinets ressourcer er begrænsede – både økonomisk og frivillige arbejdstimer
for sådan et tiltag. Der er så mange tilbud for børn og Humlemagasinet vil bibeholde
stedet som en oase med ro og smukke haver, hvilket høstede bifald fra en del fremmødte
medlemmer.
3. Daglige lederes beretning
Herefter aflagde Peder Pedersen beretning.
Efter at have hilst på de 124 fremmødte medlemmer, takkede han alle frivillige for deres
indsats i det forgangne år. Uden jer var det ikke muligt at drive Humlemagasinet.
•

Udstillingen ”Frederik den VII og Grevinde Danner” tiltrak ikke så mange gæster
som forventet. Desuden kom der 800 færre gæster til åben have. Grunden dertil
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kan være mange årsager – ikke mindst konkurrencen fra diverse andre
arrangementer i det Fynske.
Juleudstillingen tiltrak til gengæld rigtig mange – så det totale besøgstal for 2019
blev det samme som året før. Et resultat, vi godt kan være tilfredse med.
•

Syng sammen arrangementet med den syngende maler den 27. april var velbesøgt
og de fremmødte medlemmer hyggede sig med sang, kaffe og sjove anekdoter
fortalt af Børge Larsen.

•

Traditionen tro var der i uge 41 musik på programmet. Operette kompagniet med
4 sangere skulle underholde 3 aftener. Desværre var opbakningen ikke som
forventet og en af aftenerne blev aflyst. Thomas Koppel opkrævede heldigvis ikke
for den aflyste aften – men trods det gav koncerterne underskud.

•

Englandsturen til England var en stor oplevelse for deltagerne. Humlemagasinet
købte på turen en kopi af en gammel italiensk bænk, som bliver stillet op i den ny
beplantede rosenhave. Desuden blev der købt en 2,4 m høj vase.

•

Rosenhaven skal have nye roser. Rosa Eskelund kommer som konsulent for at
finde der rigtige roser.

•

Det går godt fremad med at lave dette års udstilling om Sønderjyllands
genforening i 1920, som åbner lørdag, den 4. april kl. 13. Som noget nyt i år, er det
kun det forreste rum som viser den historiske udstilling. I Hjørnerummet er der
ved at blive sat en udstilling op om kongelige souvenirs fra europæiske
kongehuse, bl.a. en samling af kongelige puslespil. I gangen ned til
dukkesamlingen er der en samling med tete-a-tete sæt i porcelæn og en samling
af skrivesæt.

•

Den 28. april, afholder Odense Grænseforeningen et arrangement med Sigurd
Barret på Humlemagasinet. Han underholder musikalsk om genforeningen.
Humlemagasinet får også billetter til sine medlemmer.

•

Indkøb af julevarer til juleudstillingen er gået i gang – der er flittigt besøg af
sælgere.

•

Afslutningsvis takkede Peder den afgående formand for støtteforeningen, Else
Marie Riis Madsen for hendes store indsats de sidste 10 år for Humlemagasinet.
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4. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent og budget
Kasserer Rigmor Hansen gennemgik foreningens regnskab, som er vedhæftet referatet.
Der er ingen ændring i kontingent.
Rigmor opfordrede alle til at meddele ændringer af mailadresser – og også at godkende
dem. De får en mail, hvor der står hvordan. Denne mail bliver ofte ignoreret eller
overset. Ændringer/nye mail adresser bliver ikke registreret i systemet uden
godkendelsen.
Dirigenten takkede kassereren for regnskabsaflæggelsen.

5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg til bestyrelse
På valg er: Else Marie Riis Madsen, Annette Svendsen, Hanne Dyhr, Käthi Andersen
Else Marie Riis Madsen og Hanne Dyhr modtog ikke genvalg.
Annette Svendsen og Käthi Andersen blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Torben Bruun-Rasmussen og Karsten Hansen. Begge blev valgt
Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslog Kirsten Brohus og Hanne Præst.
Begge blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der var genvalg af revisor Flemming Andersen og revisorsuppleant Jørgen Nyander.

8. Evt.
I år arrangerer Humlemagasinet ingen medlemstur. Men Anders fra Historiske Rejser,
guiden fra Humlemagasinets ture, arrangere selv en 4 dages tur til Husum.
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Herefter blev der serveret kaffe og prinsesse Marie lagkage og man gik over til
bortlodning af indkøbte gevinster. Vindernumre er lagt ud på hjemmesiden som
separat liste.
Referent: Kathi Andersen 6. februar 2019

Dirigent

Referent

Per Knudsen

Kathi Andersen
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