
Glasmuseets	  Venner	  

Referat	  af	  generalforsamling	  2015	  
Lørdag	  den	  7.	  marts	  kl.	  13.	  
Sognegården	  i	  Ebeltoft.	  

	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Advokat	  Mads	  F.	  Petersen	  blev	  valgt	  til	  dirigent,	  og	  konstaterede	  at	  generalfor-‐
samlingen	  var	  lovligt	  indvarslet	  og	  beslutningsdygtig.	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år	  
Formand	  Karen	  Siune	  fremlagde	  årsberetning,	  som	  blev	  godkendt.	  

Karen	  Siune	  præsenterede	  årets	  studieglas,	  som	  er	  udført	  af	  Marte	  Kartfjord.	  
Studieglasset	  bliver	  produceret	  i	  max.	  30	  eksemplarer	  og	  kan	  købes	  af	  forenin-‐
gen.	  

3. Regnskab	  og	  budget	  
Kasserer	  Jørgen	  Hoffgaard	  fremlagde	  regnskab	  og	  budget,	  som	  blev	  godkendt.	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Kontingentet	  blev	  fastsat	  uændret.	  

5. Indkomne	  forslag	  
Der	  var	  ikke	  indkommet	  forslag	  

6. Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  
Karen	  Siune,	  Jørgen	  Hoffgaard	  og	  Lisbeth	  Lund	  blev	  genvalgt	  til	  bestyrelsen.	  
Ned	  Cantrell	  blev	  valgt	  som	  nyt	  fast	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  	  

Som	  suppleanter	  blev	  valgt	  Preben	  Fisker	  og	  Hanne	  Werner	  (Øst-‐gruppen)	  

7. Valg	  af	  2	  revisorer	  og	  1	  suppleant	  
Eigil	  Berg	  og	  Dan	  Andersen	  blev	  genvalgt	  som	  revisorer.	  
Hans	  Husegaard	  blev	  genvalgt	  som	  revisorsuppleant.	  

	  



	  

8. Eventuelt	  
Direktør	  Dan	  Mølgaard	  fortalte	  lidt	  fra	  Glasmuseet:	  

På	  grund	  af	  lave	  entreindtægter	  har	  museet	  haft	  underskud	  de	  sidste	  3	  år,	  og	  
museets	  bestyrelse	  har	  derfor	  valgt	  at	  indskrænke	  åbningstiden	  i	  vinterperio-‐
den,	  samt	  valgt	  først	  at	  åben	  Glashytten	  fra	  maj.	  

Museets	  har	  modtaget	  tilskud	  fra	  Venneforeningen	  på	  28.000	  kr.,	  som	  vil	  blive	  
brugt	  på	  at	  udvikle	  en	  ”Opdagelsesrejse”	  for	  børn	  der	  besøger	  museet.	  ”Opda-‐
gelsesrejsen”	  består	  af	  en	  lille	  kuffert	  som	  viser	  hen	  til	  6	  poster	  gemt	  forskellige	  
steder	  på	  museet.	  Projektet	  forventes	  at	  blive	  taget	  i	  brug	  fra	  maj	  2015,	  og	  der	  
vil	  blive	  afholdt	  en	  event	  i	  forbindelse	  med	  åbningen.	  

Uddrag	  af	  museets	  udstillingsprogram:	  

Sommer	  2015:	  

• DG	  15,	  der	  viser	  udviklingen	  i	  dansk	  glas	  i	  40	  år,	  samt	  giver	  bud	  på	  glas-‐
sets	  udvikling	  fremadrettet	  

Vinter	  2015/16:	  

• Tilføjelser	  til	  samlingen.	  Museets	  har	  modtaget	  ca.	  40	  nye	  værker	  siden	  
sidste	  udstilling	  af	  tilsvarende	  karakter	  

• Afgangselever	  fra	  Bornholm	  
• Jack	  Wax,	  Amerikansk	  glaskunstner,	  og	  underviser	  

Forår	  2016:	  

• Søren	  Gøttrup	  og	  Britta	  Madsen	  

	  

Spørgsmål/forslag	  fra	  et	  medlem:	  Kan	  man	  lade	  de	  udstillende	  kunstnere	  præ-‐
sentere	  deres	  håndværk	  i	  Glashytten.	  

Dan	  Mølgaard	  havde	  selv	  tænkt	  tanken	  og	  var	  positiv.	  

	  

Formanden	  takkede	  dirigenten	  og	  afsluttede	  generalforsamlingen.	  

	  


