
 

 

Referat fra 

GENERALFORSAMLING 2013  

i GLASMUSEETS VENNER 

   

Mødedato : Lørdag den 23. februar 2013. 

Mødetid : Klokken 13.00 

Mødested : Sognegården i Ebeltoft 

 

Indkaldte er:   Mogens Kaalbye  

   Jan Kock 

    Jørgen Hoffgaard  

    Jørn Schouboe Bech                               

    Morten Ledet 

    Dan Andersen  

Karen Siune 

Suppleanter: 

Bodil Bast 

Afbud:  Ned Cantrell 

 

 

     

Mogens Kaalbye bød velkommen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

 Mads Pedersen blev valgt! 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bilag 1! 

 

 MK redegjorde for årets arbejde i GMV. 

  

Godkendt! 

 

  
3. Regnskab og budget. Se bilag 2! 

 

 JH fremlagde regnskabet. 

  

 Bemærkninger: 

 SIV opfordrede til, at man brugte alle indbetalte penge til glaslotteriet til indkøb af  

Glas. JH oplyste, at en af de indkøbte ting først var blevet indkøbt i 2013, derfor 

indgik den ikke i regnskabet for 2012. Der overføres fra 2012 til 2013 4.766,02 kr. 

 

        JH fremlagde budget 2013 og 2014. 

  

 Bemærkninger: 

 Tchai foreslog, man kunne tilmelde sig en ren digital glaspost, så sparede man både  

 blad og porto, hvortil JH oplyste, at ved mindre oplag af Glasposten sparede man ikke  



så meget, men rigtig, porto kunne man spare. 

Dagmar var glad for de 63.000 kr. og ville gerne vide, om der var afsat penge til 

Museet fremover, for i budgettet 2013 og 2014 stod der 0 kr. 

Birthe Mogensen spurgte til ”til senere disponering”, hvor der stod henholdsvis 

48.500 kr. og 71.500 kr. 

 

Godkendt! 

 

  

4. Fastsættelse af kontingent. 

  

Der blev vedtaget at kontingentet blev hævet for personligt medlemskab fra 300 kr. til 325 

kr., og for parmedlemskab fra 425 kr. til 475 kr. fra 2014. Eksklusivt medlemskab uændret. 

 

Bemærkninger: 

Lene Lindholst spurgte, om man ikke kunne give museet et fast beløb hvert år, hvortil Karen 

Siune svarede, at GMV jo også kunne gå ud over et fast beløb. 

 

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget! 

 

 

5. Indkomne forslag. 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 

 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

 Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg). Valgt! 

 Karen Siune (villig til genvalg). Valgt! 

 Dan Andersen (villig til genvalg). Valgt! 

 Mogens Kaalbye (ønsker ikke at genopstille) 

 Forslag: 

 Lisbeth Lund. Valgt!  

  

 Følgende suppleanter er på valg: 

 Ned Cantrell (villig til genvalg) Valgt! 

 Bodil Bast. (Villig til genvalg) Valgt! 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

 Revisorer: 

 Peter Kristensen (Villig til genvalg) Valgt! 

Erling Hvid (Ønsker ikke at genopstille)  

Eigil Berg blev valgt! 

  

Revisor suppleant: 

 Hans Husegaard blev valgt! 

 

 

 

 



8. Eventuelt. 

 

Henning Kovsted takkede Mogens Kaalbye for 6 gode og arbejdsomme år. Tak til Dagmar 

Brendstrup, som aftræder 1. april, hvor Dan Mølgaard tiltræder som direktør. Takkede for 

de tusindvis af timer som GMV er med til at give for frivilligt arbejde. Glasposten, som er 

en fælles profil for både Glasmuseet og GMV, var museet meget glad for, da de jo ikke selv 

udgiver noget blad. Tak for doneringen af de 63.000 kr.  Glæder sig til sammen med den 

nye Fondsbestyrelse til at mødes med GMV´s nye bestyrelse. 

 

Dagmar Brendstrup takkede ligeledes MK for samarbejdet i de forløbne 6 år. Vi var ikke 

altid enige, men problemerne blev løst. Tak til hele Venneforeningen for de 11 år hun 

tilsammen sad som direktør. Tak for de nye skilte. Skulle der komme penge til overs 

mangler museet en pylon. Cafeen og hytten har skiftet ”ejere”, begge kan varmt anbefales at 

besøge. Overrakte MK en fin boggave. 

 

Jan Kock takkede også MK for at være kommet for 6 år siden for at støve bestyrelsen af, 

alle kom i ”skole”, brainstorming, arbejde i grupper, jo, jo, der kom gang i den, og 

spændende har det været. MK har været med til at udvide begrebet om dansk glas, Ebeltoft 

som glasby med Glasmuseet i centrum. JK overrakte MK en fin boggave om internationalt 

glas. 

 

Mogens takkede af, takkede ordstyreren. 

 

Kaffepause! 

 

Jan Kock fortalte og viste en dokumentarfilm og Odense Glasværks historie. 

 

 

9. Årets Glaslotteri. 

 Jan indledte lodtrækningen af Glaslotteriet med at fortælle lidt om kriterierne for  

 udvælgelsen af glasset. 

 Hver indkøber redegjorde for sit indkøb. 

  

 Vindere i Glaslotteriet  2012: (Gælder jo for det forgangne år!) 

 

 KKT-tryksager  Støbt fisk af Finn Lynggaard 

 Else og Mogens Lyngbæk  ”glasobjekter af Salvadore 

 Karin og Ole Flemming Nielsen Kunstglas af Micke Johansson 

 Kamma Viskum og Magnus Jensen Kugle af Sv. Åke Carlson 

 Birthe Mogensen  Relief af Trine Drivsholm 

 Karen og Svend Siune  ”Birkestamme” af Sven Holst-Pedersen 

 Keld Bech Jensen  Silkeknob af Maria Bang Espersen 

 Svaneglas   Vase af Maja Cunningham 

 Marianne Bokkenheuser  Muslingeskål af Yalos 

 Eva Wickström og Anders Jansson Vase af Pete Hunner og Mai-Brit Jönsson 

 Birte Mølgaard og Jørgen Høgstrup Relief af Niels Chr. Olesen 

 

  

 

Med venlig hilsen 

Jørn Bech 



Mogens Kaalbye                               Jørn Bech                          Jørgen Hoffgaard                      

                

 

   

 

 Jan Kock                                       Morten Ledet                             Karen Siune       

 

 

 

 

 Dan Andersen                                 Ned Cantrell                            Bodil Bast 


