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søndag den 30. maj 2021 kl. 13
Formanden René G. Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og
takkede de mange, som var mødt frem, for at høre om det, der sker på GiveEgnens Museum.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog valg af Arne Brock, som blev valgt.
Arne Brock konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med post til
medlemmerne og annonce i VAF og Give Avis.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Aflæggelse af beretning
Formanden René G. Nielsen aflagde beretningen om 2020. Omdrejningspunkterne var
kravene fra Slots- og Kulturstyrelsen, som museet har arbejdet med at komme i mål med
siden januar 2020. Beretningen blev udleveret.

3. Aflæggelse af regnskab
Hanne Thomsen, museumsleder aflagde regnskabet og gjorde opmærksom på, at der pga.
corona-nedlukningen var et større underskud end det, der var budgetteret med. Der var
budgetteret med et underskud aht. kravene fra Slots- og Kultur-styrelsen om faglig
opgradering og ansættelse af inspektører med phd. Regnskabet blev udleveret.

4. Orientering om budget og arbejdsplan
Hanne Thomsen orienterede om budget og arbejdsplan for 2021, hvor der var fokus på
hovedopgaven og Opfølgningsplanen fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi mangler
samlingsgennemgang, prospekt for nye udstillinger samt igangsættelse af forskning, som
skal være færdigt eller igangsat senest 1.10.21. Dernæst blev der orienteret om de mange
nye aktiviteter, der kommer på museet til sommer og i ferierne for børnefamilierne. Budget
og arbejdsplan blev udleveret.

5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent, og det blev vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Brian Nielsen – modtager genvalg
• Richard Østerballe – modtager genvalg
• René Gotfredsen Nielsen – modtager genvalg
• Peter Kurth Jensen – modtager genvalg
Alle blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter:
• Johnny Norup – modtager genvalg
• Steen Bo Frandsen – modtager genvalg
Begge blev genvalgt

9. Eventuelt
Der var en samlet drøftelse af beretning samt arbejdsplan – der var spørgsmål om de nye
udstillinger, som kommer til at betyde, at de udstillinger, der er på GEM i dag, ikke
kommer til at være der i fremtiden. Udstillingerne skal laves på ny, og der skal indføres
nye formidlingsformer, så vi lever op til kravene til statstanerkendte museer, som de
udstikkes fra Slots- og Kulturstyrelsen. Covid-19 epidemien gør også at formidlingsformerne på museerne grundlæggende må ændres, så der er større sikkerhed for
gæsterne.
De ting, som der arbejdes med fremlægges, når vi er færdige med arbejdet. Der arbejdes
sammen med formidlingsfolk og arkitekter om opgaven, der skal være klar til Slots- og
Kulturstyrelsen efter sommer – og til det møde, der er i Slots- og Kulturstyrelsen den
1.10.21.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden
takkede dirigenten for god mødeledelse.
Derefter var der kaffe og kage ude i gården og i solskinnet.

