Harndrup 15. februar 2018

Referat fra generalforsamling
i
Humlemagasinets Støtteforening
onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00
Dagmarsalen i Humlemagasinet

Formand Else Marie Riis Madsen bød velkommen til de 141 fremmødte medlemmer
Herefter sang forsamlingen ”I Danmark er jeg født”.
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
3. Daglige lederes beretning
Herefter aflagde Peder Pedersen beretning
Tak til alle frivillige for deres indsats i det forgangne år. Uden jer var det ikke muligt at
drive Humlemagasinet. 2017 blev et rekordår på mange måder. Besøgstallet steg med
1200 besøgende til 16.041.
•

Den 31. marts åbnede udstillingen ”De Dansk-Vestindiske Øer”, hvor 165 gæster
kom forbi – igen en rekord.

•

Den 4. april havde Peder rundvisning for de frivillige for at fortælle dem om
udstillingen.

•

Den 6. april var det den tidligere borgmester i Kerteminde, der holdt et
spændende foredrag om øerne.
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•

Den 26. april foredrag ved journalist Niels-Henrik Jensen fra Kolding. Han fortalte
om at rejse på øerne.

•

20. maj fejrede Humlemagasinet Børge Larsens 50 år jubilæum i anledning af, at
det den dag var 50 år siden Børge optrådte første gang i Harndrup forsamlingshus
med Sigfred Pedersen. Spændende underholdning med beretning om Sigfreds liv
samt fællessang.

•

Den 9. juni havde Ole inviteret til havevandring for de frivillige. Det silede ned.
Der mødte 10 medlemmer op, som fik en fantastisk oplevelse.

•

Åben Have dagen den 18. juni havde rekordbesøg. 2467 gæster havde gratis
adgang til haverne. Mange af gæsterne benyttede lejligheden til at besøge
udstillingen for halv pris. Der var 65 boder – også ny rekord.

•

Dagen efter, den 19. juni begyndte firedagsturen til Harzen-Anhalt med ophold på
Slotshotel Ballenstedt. De følgende dage blev der lejlighed til at bese spændende
slotte og haver. Turen sluttede 22. juni.

•

Som sædvanlig fejrede vi Sct. Hans aften den 23. juni for vores medlemmer, der
havde medbragt mad. Fonden gav en kop kaffe. Derefter tændte Ole et kæmpe
bål ved den store parkeringsplads. Godt 50 medlemmer deltog.

•

Den 25. juni igen foredrag. Denne gang ved Nina York, som Ole og Peder har truffet
på deres ture til de Dansk- Vestindiske Øer. Nina York har boet pa Sankt Croix i 40 år,
hun fortalte levende og spændende om sit liv på øerne som rejseleder og om
forandringerne for befolkningen efter salget af øerne i 1917.

•

Mandag den 26 juni fyldte Nina York 80 år. Ole og Peder havde tilbudt af lægge hus til
en reception. Der kom 45 gæster. Blandt gæsterne var formanden for Dansk
vestindisk forening. Han var meget imponeret over udstillingen. Stor ros til Peder.
Den bedste udstilling i Danmark.

•

Den 8. oktober sluttede udstillingen. Vi gik straks i gang med nedtagning for
efterfølgende at pynte op til årets juleudstillingen.

•

Else Marie åbnede juleudstillingen den 3. november. Blomsterkunstner Jan Buch
havde igen i år lavet flotte dekorationer til de tyve borde. Som sædvanlig havde vi en
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konkurrence om de smukkeste træer og de flotteste borde, noget vore besøgende gik
meget op i.
•

I 2017 gav fonden tilladelse til, at vi må bygge et orangeri. Det skal benyttes til
planter samt besøgende, der kan spise deres medbragte mad i tilfælde af regnvejr. Da
vi har for lidt plads i Slyngelstuen, kan de frivillige også bruge orangeriet, når de
spiser frokost. Firmaet Drivodan fra Søndersø har fået opgaven.

•

Til slut gjorde Peder opmærksom på medlemsrejsen som i år går til Tyskland og
Holland med afgang den 27. august til. 3. september. Turen arrangeres af Historiske
rejser med Anders Bager Eriksen som guide. Deltagerne bor 4 nætter i Potsdam ved
Berlin og 3 nætter i Arnhem ved Huis Doorn, slottet hvor Kejser Wilhelm boede til sin
død. Hvis turen gennemføres med mindst 40 deltagere, arrangeres en tur næste år til
Engelske Haver og Slotte.

•

Lørdag den 14. april kl. 12.00 åbner årets udstilling ”Fra Frederik den Store til Kejser
Wilhelm II” i anledning af 100-året for afskaffelsen af det tyske monarki i 1918.

Beretningen blev godkendt med applaus
4. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent og budget.
Kasserer Rigmor Hansen gennemgik foreningens regnskab
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2018 på 200.- kr. Det blev vedtaget.
Herefter fremlagde Rigmor Hansen budget 2018, som blev godkendt
.
NB! Kontingent for 2018 skal være indbetalt senest 1. April.
Dirigenten takkede kassereren for regnskabsaflæggelsen.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg til bestyrelse
På valg er: Else Marie Riis Madsen, Lisbeth Iversen, Birthe Matthiasen og Brian Baltser.
Lisbeth Iversen og Birthe Matthiasen modtog ikke genvalg.
Else Marie Riis Madsen og Brian Baltser blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Anette Svendsen og Kathi Andersen som nye medlemmer
Begge blev valgt.
Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslog Elin Johansen og Hanne Dyhr. Begge blev valgt.
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der var genvalg af revisor Flemming Andersen og revisorsuppleant Jørgen Nyander.

8. Evt.
• Herluf Bie, vores dirigent til generalforsamlingen gennem 13 år, takkede for godt
samarbejde gennem alle årene.

•

Bodil Blegvad efterlyste yngre frivillige - gerne unge 70-årige. Nok siger Peder, at vi er
100 frivillige, men mange af os er ikke helt ”grønne” mere og er derfor ikke så hurtige
og aktive som tidligere.

•

Inger Desmereth - ny frivillig fra 2017 - fortalte om at være frivillig i Humlemagasinet.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

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 15. februar 2018
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Per Knudsen

Kathi Andersen
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