
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I  

GLASMUSEETS VENNER 
 

Lørdag den 26. marts 2022 kl. 13.00 i Ebeltoft Golfclubs lokaler 

 

 

Tilstede fra bestyrelsen var: Birgit Engsig, Lisbeth Lund, Jan Kock, Preben Fisker, Pavla Rossini, 

Christina Hellevik, Annette Nielsen og Lone Willadsen.  

Jonas Noël Niedermann var fraværende. 

 

 

Formand Birgit Engsig bød velkommen, hvorefter Glasmuseet Ebeltofts nye direktør Mikkel Elming 

fik ordet. 

 

 

Mikkel Elming 

Mikkel er nyansat direktør på Glasmuseum Ebeltoft pr. 1. januar 2022 og havde derfor ingen forud-

sætninger for at berette, hvordan det var gået for Glasmuseet i 2021. I stedet fortalte om sin bag-

grund. 

 

Mikkel er født og opvokset i Randers, hvor han i sine unge dage har været involveret i mange for-

skellige ting. Blandt andet har han tidligere været musiker.  

 

Mikkel er uddannet kunsthistorikker og blev færdig med uddannelsen som kurator i 2019. Samtidig 

med uddannelsen har han virket i mange sammenhænge: 

• Medstifter af Foreningen for samtidskunst, som består af ca. 130 unge mennesker i Århus 

• Leder og kurator af Kunsthallen Regelbau 411, som arbejdede i bunkers ved vestkysten, pri-

mært med lyd- og lysinstallationer  

• Projektleder og kurator ved Kunsthal Århus 

 

Mikkel føler, han er blevet positivt modtaget i Ebeltoft og oplever, at befolkninger i Ebeltoft er stolte 

af Glasmuseet. 

 

Mikkel vil gerne invitere Glasmuseets Venner til en dialog om ideer til museets fremtid m.v. Hans 

planer er, at gøre Glasmuseet mere bæredygtigt med lokal forankring og bygge videre på de værdier, 

der allerede er på Glasmuseet.  

 

 

Generalforsamling med dagsorden jf. vedtægterne:   
 

1. Valg af dirigent 

Advokat Mads Pedersen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlin-

gen var indkaldt rettidigt i Glasposten nr. 1 - 2022, og kunne dermed erklære generalforsamlingen 

for lovlig ifølge vedtægterne.  

 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det kommende år ved formand Bir-

git Engsig.  

Beretningen kan læses på hjemmesiden. www.glasmuseetsvenner.dk 

 



 

3. Regnskab og budget ved kasserer Lisbeth Lund 

Regnskab for Glasmuseets Venner 2021 og budget 2022 blev fremlagt. Der forventes en nedgang 

i kontingentindtægterne på ca. 5 % på trods af, at der på det seneste er oplevet en tilgang af med-

lemmer. Afgangen er dog fortsat større end tilgangen. Afgangen skyldes i stort omfang medlem-

mernes aldersgennemsnit.  

Regnskabet for 2021 samt budget for 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Herefter blev regnskab for Glaslotteriet 2021 fremlagt. Lisbeth Lund kunne oplyse, at der i 2021 

var 65 tilmeldt Glaslotteriet. Regnskabet for 2021 samt budget for 2022 blev godkendt uden be-

mærkninger. 

 

Regnskaberne for 2021 samt budget for 2022 kan læses på hjemmesiden. www.glasmuseetsven-

ner.dk 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet 

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændret, hvilket generalforsamlingen godkendte 

uden bemærkninger.  

 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  

Birgit Engsig – blev genvalgt 

Jan Kock – ønskede ikke genvalgt. I stedet blev Annette Nielsen valgt 

Christina Hellevik – blev genvalgt 

 

Følgende suppleanter var på valg:  

Da Annette Nielsen blev valgt til bestyrelsen, skulle der vælges en ny suppleant.  

Følgende suppleanter blev valgt til bestyrelsen: 

Jonas Noël Niedermann – blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.  

Helene Christensen – blev valgt som suppleant til bestyrelsen 

 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Dan Andersen – blev genvalgt som revisor 

Jørgen Hoffgaard – blev genvalgt som revisor 

Mogens Kaalbye – blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

 

8. Eventuelt 

Tak til Jan Kock v/formanden 

Det er en vanskelig opgave, jeg er sat på, for hvordan takker man en mand, der gennem 35 år har 

været nerven i foreningen Glasmuseets Venner, men som nu ønsker at sige stop? 

Du har gennem din utrolig store viden om glaskunst og glaskunstnere, både i Danmark og i ud-

landet, givet vore medlemmer et unikt indblik i, hvad glas kan. 



Du har gennem årene skrevet rigtig, rigtig mange artikler i Glasposten. Disse artikler har været 

og er fortsat en vigtig faktor for udbredelsen af kendskabet til glas og dets muligheder. 

Du har holdt inspirerende foredrag og du har gennem dine mange velarrangerede grupperejser, 

både til indland og udland gjort det muligt for medlemmer af Glasmuseets Venner at komme tæt 

på kunstnerne og deres værker. 

I de skiftende bestyrelser for Glasmuseets Venner, har du med din store erfaring og viden, været 

den faste og bærende kraft. 

Du efterlader en meget stor og tom plads, men du har heldigvis lovet, at vi i et vist omfang, fort-

sat kan trække på din viden og dit engagement.  

Det er vi utroligt glade for og det vil vi helt sikkert gøre brug af. For det bliver nødvendigt, hvis 

kvaliteten i bestyrelsens arbejde og i Glasposten skal bevares. 

Tusind tak til dig og din kone for dit store arbejde for Glasmuseets Venner.Vi håber I vil nyde en 

dejlig weekend, som du her modtager et gavekort til. 

Bestyrelsen ønsker Jer begge alt godt i årene, der kommer. 

En varm og taknemmelig tak fra 

Glasmuseets Venner 

 

 

 

Foredrag 

Modtageren af Finn Lynggaards legat 2021 Tobias Sode var tilstede på generalforsamling, hvor han 

fortalte lidt om sig selv.  

 

Tobias er bosat på Bornholm i Balka, hvor han er ved at bygge sit eget værksted. Tobias er i daglig-

dagen ansat ved Baltic Sea Glass, hvor han står i spidsen for deres produktion af unika.  

 

Tobias har desværre endnu ikke kunnet anvende legatet, da alt har været lukket ned på grund af co-

rona. Tobias håber dog, at der snart kommer gang i kurser m.v. igen. Det er Tobias’s håb, at der bli-

ver mulighed for at deltage i en masterclass i Seattle med Dante Marioni. 

 

 

Glaslotteriet  

Årets samlede indkøb til glasotteriet var udstillet. Årets vinderne vil blive offentliggjort i Glasposten 

nr. 3 - 2022. 

 

Vinder Værk af glaskunstner 

451 Else Sommer Karen Nyholm 

2436 Jytte Skaaning Anett Biliczkis 

689 Maria Bech Jensen og Jens Horndrup Anders Vange 

2732 Kirsten Jensen og Jørgen Storgaard Bente Sonne 

2407 Hans Jørgen Østergaard Maj-Britt Zelmer Olsen 

1993 Bjarne Pedersen Lise Eggers 

113 Inge Frimodt Pedersen Ida Dybdal 

 

 

I generalforsamlingen deltog i alt 30 medlemmer, som blev beværtet med kaffe, småkager, sandwich, 

øl og sodavand.  

 

 

 

Referat godkendt den _____________________2022 



 

 

______________________________________ 

Mads Pedersen (dirigent) 

 

 

______________________________________         _____________________________________ 

Birgit Engsig (formand)   Lisbeth Lund (kasserer) 

 

 

______________________________________         ______________________________________ 

Jan Kock Preben Fisker 

 

 

______________________________________         ______________________________________ 

Christina Hellevik  Pavla Rossini  

 

 

______________________________________         ______________________________________ 

Annette Nielsen Jonas Noël Niedermann 

 

 

_____________________________________  

Lone Willadsen (referent)  

 


