
Glasmuseets Venner 

Referat fra generalforsamling 2018 lørdag den 24 februar kl. 13.00 i 
Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft. 

 

Advokat Mads Pedersen blev med akklamation valgt til generalforsamlings dirigent. Dirigen-
ten startede med at konstatere, at den vedtægtsbestemte indkaldelse til årets generalfor-
samling og glaslotteri var rettidigt bragt i Glasposten samt på hjemmesiden. 

Formanden, Karen Siune bød velkommen og startede med at præsentere de tilstedevæ-
rende bestyrelsesmedlemmer, Jan Koch, Jørgen Hoffgaard, Ned Cantrell, Hanne Werner 
og Lisbeth Lund, samt orientere om fravær for bestyrelsesmedlemmerne, Jørn Bech (syg-
dom), Preben Fisker og Bodil Bast. 

Mødet forløb derefter i henhold til den udsendte dagsorden. 

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formanden Karen Siune med bidrag fra 
Jan Koch om fremtidige rejser, fra Hanne Werner om junituren til Sverige og fra Lis-
beth Lund vedr. hjemmesiden. Formandsberetningen kommer på hjemmesiden. Be-
retningen blev godkendt. 

2. Museets beretning v. formand for Fondsbestyrelsen Henning Kovsted, som oriente-
rede om udbygning af Museet og viste tegninger fra vinderprojektet. Endnu ingen 
finansiering, hvorfor tidsplanen er ukendt. 

3. Regnskab og budget v. kasserer Jørgen Hoffgaard. Regnskabet blev godkendt efter 
spørgsmål fra salen vedr. midler fra venneforeningen til museet, hvortil formanden 
svarede at der ikke var søgt mere end vi havde bevilget. 

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev god-
kendt. Kontingentet udgør herefter 350 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for par. 

5. Indkomne forslag. 1 forslag fremsendt fra Hans Jørgen Østergaard. På grund af Jørn 
Bechs fravær ønskede forslagsstilleren ikke at tage diskussionen om udlodningen af 
præmier i Glaslotteriet,- derimod ønskede han at diskutere sit forslag om ændret 
praksis mht valg af kunstnere til årets studioglas. Det fremførte forslag om tæt inte-
gration af midlerne i Finn Lynggaards Fond blev henvist til drøftelse i bestyrelsen, 
idet formanden (KS) dog gjorde opmærksom på, at der var tale om en fond med en 
særlig opgave forskellig fra at levere producenter til årets studioglas, bl.a. på grund 
af der er en maksimumsgrænse for indkøb til Glaslotteriet (pt. kr. 4.500). 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Jan Koch (villig til genvalg) 
Jørn Bech (villig til genvalg) 
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg) 
Bodil Bast (villig til genvalg) 
Alle der var villige til genvalg blev genvalgt. 



Ned Cantrell var ikke villig til genvalg, Karen Siune orienterede om aftale med Chri-
stina Hellevik og Leif Møller Nielsen fra PUST Glasværksted om at varetage en kon-
sulentrolle, hvorved der blev en plads i bestyrelsen ledig. Birgit Engsig blev valgt, 
ingen andre forslag. 
Følgende suppleanter var på valg: 
Preben Fisker, der var villig til genvalg, blev genvalgt. 
Hanne Werner, som ikke var villig til genvalg, blev erstattet af Annelise Krogh fra 
Østgruppen. 
 

7. Valg af to revisorer og 1 supplerant 
Nyvalg af Hans Husegaard til ledig revisorpost, da Eigil Berg ikke fortsætter, 
Dan Andersen villig til at fortsætte som revisor. 
Lone Villadsen blev valgt til revisorsuppleant. 

På bestyrelsens vegne takkede formanden for den indsats alle havde ydet, generalforsam-
lingen sluttede hermed. Tak til dirigenten. 

Foredrag : Modtageren af Finn Lynggaards legat for 2017 Bjørn Friborg fortalte om sit 
arbejde. 

Årets studioglas Maj-Britt Zelmer Olsens ”Mineralskål” præsenteret, fremsendt 

tekst blev oplæst, da hun var forhindret i at være tilstede. Tekst samt billede vil blive bragt 
på hjemmesiden samt i næste nr. af Glasposten. 

Årets glaslotteri: Årets samlede indkøb til glaslotteriet var udstillet, mange tilkendegav 
tilfredshed med det brede udvalg. Kun to af vinderne var tilstede. Særskilt liste udarbejdet 
af kassereren til offentliggøres i næste nr. af Glasposten. Jørn Bech sørger for at sende 
gevinsterne. 

Der deltog i alt 49 medlemmer, som blev beværtet med kaffe, småkager, sandwich, øl og 
vand. Mødet sluttede 16.30. 

 

 

 


