
Bestyrelsens motivering for forslag om nedlæggelse af Glasmuseets Venner 
 

På foreningen Glasmuseets Venner’s generalforsamling 25. marts 2023 foreslår bestyrelsen under dags-

ordenens punkt 5 at nedlægge foreningen Glasmuseets Venner med udgangen af 2023. Selv om forenin-

gen nedlægges, vil flere af de gode elementer i Venneforeningen dog blive videreført i Glasmuseets regi.  

Der er flere årsager til dette tilsyneladende ”drastiske” forslag om nedlæggelse.  

Foreningens ene hovedformål: at yde økonomisk og praktisk støtte til Glasmuseet aftager i betydning, 

efterhånden som driften af Glasmuseet professionaliseres og vores faldende medlemstal begrænser vores 

økonomiske støttemuligheder. 

Foreningens andet hovedformål: at være ambassadør for glaskunst og Glasmuseet Ebeltoft reduceres i 

takt med et faldende medlemstal og som følge af, at PR virksomhed bliver mere digital og derfor mindre 

personlig. 

Venneforeningens ene hovedaktivitet, Glasposten er under pres. Den bliver stadig dyrere at producere og 

udsende og løsningen er formentlig at gøre indholdet digitalt og mere aktuelt, d.v.s mere nyhedsbrev end 

blad.  

Venneforeningens anden hovedaktivitet, rejser, belaster ikke foreningens økonomi, men kræver en bety-

delig viden og indsats hos vores rejsearrangører og rejseledere. En personlig indsats som det også kan 

blive vanskeligt at finde kvalificerede folk til i fremtiden. 

At medlemstallet falder skyldes næppe faldende interesse for glaskunst; men formentlig en mindre tilbø-

jelighed til at være fast medlem af en forening i almindelighed og en tendens hos især unge mennesker 

til at ”shoppe” kunstoplevelser gennem de sociale medier og ikke gennem medlemskab af en traditionel 

forening.   

En mere praktisk grund til nedlæggelse er, at det er stadig vanskeligere at finde nye (og yngre) bestyrel-

sesmedlemmer i Ebeltoft og omegn. Det er især vigtigt, at formanden bor i nærheden af Ebeltoft og har 

tæt og løbende kontakt til museet. 

Det er på den baggrund bestyrelsens opfattelse, at foreningen Glasmuseets Venner har opfyldt sin funk-

tion og har haft sin tid og nu bør formelt nedlægges med honnør og ikke bare dø af iltmangel. 

Bestyrelsen har haft lange og gode drøftelser om videreførelse eller nedlæggelse af foreningen. Vi er klar 

over, at mange føler sig meget knyttet til foreningen og dens historie og at der er mange følelser på spil, 

også for bestyrelsens medlemmer. Det er dog en enig bestyrelses forslag, at Glasmuseets Venner nedlæg-

ges og at der fremover på anden vis bakkes op om de mange spændende tiltag, der sker på Glasmuseet. 

Selv om nedlæggelsen vedtages, vil foreningens aktiviteter fortsætte uforandret i året 2023. Glasposten 

vil udkomme som sædvanligt med 4 numre i papirformat i 2023. Rejseaktiviteten med både den planlagte 

tur til Finland og nye ture, f.eks. en 2-dages tur til Nord-/Midtsjælland vil blive opretholdt i 2023. Ligeledes 

vil Glaslotteriet blive afholdt i 2023. 

I løbet af 2023 vil der ske store forandringer på Glasmuseet. Mikkel Elming løfter lidt af sløret herfor på 

side 4 og 5 i Glasposten nr. 1 2023.  

Bestyrelsen vil gerne bakke op om disse spændende forandringer og samtidig fastholde den interesse 

for Glasmuseet og glaskunst som vores medlemmer er udtryk for. Vi samarbejder derfor med Glasmu-

seet om, hvordan venneforeningens aktiviteter i en vis udstrækning og i en tilpasset form kan viderefø-

res i Glasmuseets regi.  

Glasmuseet vil oprette en loyalitetsklub for nuværende og kommende venner af Glasmuseet, for Glasmu-

seet har fortsat brug for trofaste venner. Klubben kan blandt andet indebære årskort til museet, rabat på 

køb af glas, nyhedsbreve og invitation til ferniseringer og lignende arrangementer. Det kan vi forhåbentlig 

sige noget mere præcist om på generalforsamlingen til marts. 



Glasposten vil ikke blive videreført i nuværende form, men i tidens ånd formentlig som et digitalt nyheds-

brev. Glaslotteriet ophører og rejseaktiviteten overtages ikke af Glasmuseet. Det undersøges imidlertid, 

om det er muligt at få glasture til ind- og udland gennemført med en kommerciel rejsearrangør.  

For at nedlægge foreningen kræver Vedtægterne, at mindst halvdelen af medlemmerne skal møde frem 

på generalforsamlingen og 3/4 af de fremmødte skal stemme for forslaget. Vi har trods alt så mange med-

lemmer, at vi ikke regner med at halvdelen møder frem. Men hvis der er et flertal af de fremmødte, der 

stemmer for nedlæggelse, kan nedlæggelse vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de frem-

mødte på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt lørdag d. 22. april 2023 efter særskilt 

indkaldelse. 

Selvom foreningen nedlægges, håber bestyrelsen at I, Glasmuseets venner vil bevare Jeres venskab med 

Glasmuseet og fortsat vise Jeres interesse og støtte. Det har Glasmuseet brug for. 

På bestyrelsens vegne, Birgit Engsig, formand 


