
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I  
GLASMUSEETS VENNER 

 
Lørdag den 21. august 2021 kl. 13.00 i Sognegården, Ebeltoft 

 
 
Tilstede fra bestyrelsen var: Birgit Engsig, Lisbeth Lund, Preben Fisker, Christina Hellevik, Lone 
Willadsen.  
 
Jan Kock og Annelise Krogh var fraværende. 
 
Formand Birgit Engsig bød velkommen, hvorefter advokat Jarl Herringe blev valgt til dirigent.  
 
 
Generalforsamling med dagsorden jf. vedtægterne:  
 
1. Jarl Herringe startede med at konstatere, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen i 

Glasposten, og kunne dermed erklære generalforsamlingen for lovlig ifølge vedtægterne.  
 
 
2. Bestyrelsens beretning ved formand Birgit Engsig. Beretningen kan læses på hjemmesiden.  

 
 

3. Regnskab for 2020 og budget for 2021 blev fremlagt af kasserer Lisbeth Lund. Regnskab med be-
mærkninger samt budget for 2021 kan læses på hjemmesiden.  
 
Kjeld Pedersen og Lisbeth Høgh: Forslag om annoncer i Glasposten. 
 
Karen Siune: Hvad kan der gøres for at spare på Glasposten? Bestyrelsen er pt. ved at undersøge 

muligheden for at nedsætte udgiften til trykning.  

 
Herefter blev regnskabet for 2020 samt budget for 2021 godkendt.  
 
 

4. Fastsættelse af kontingentet. Bestyrelsen foreslog at kontingentet er uændret. 
 
Kjeld Pedersen: Forslår at hæve kontingentet med 50 kr. Karen Siune tilslutter sig forslaget.  
 
Pavla Rossini: Hvornår er kontingentet sidst sat op? Det er nogle år siden. 

 
Knud Thorngaard: Hvorfor melder medlemmerne sig ud? Det er svært at sige, da mange udmel-

delser sker ved at der ikke indbetales kontingent. Om dette er pga manglende interesse eller andet 

er svært at sige, da vi i bestyrelsen ikke taler med udmeldte medlemmer. 

 
Jonas Noël Niedermann: Forslag om at foreningen kommer på de sociale medier. Bestyrelsen har 

allerede arbejdet med at komme på de sociale medier, men arbejdet er strandet, da ingen af be-

styrelsens medlemmer har nok kendskab til de sociale medier til, at vi selv kan få dette i gang.   

 
Kjeld Pedersen: Bestyrelsen må gøre noget mere for at få unge medlemmer med i bestyrelsen. 
 



Henning Kovsted: Museet har også haft nedgang i antal gæster i 2018-2019, men udviklingen er 
ved at vende. Måske sker det også for Venneforeningens medlemstal.  
 
Pavla Rossini: Vi må ikke spare os selv ihjel, og vi må på de sociale medier.  
 
Jonas Noël Niedermann: Foreslog, at vi tager kontakt til skoler for samarbejde. 
 
Jørgen Krogh: Hvis vi skal tiltrække unge mennesker, skal kontingentet ned og forslog, at der 
skæres ned på Glasposten, og at den flyttes til de sociale medier. At få Glasposten fysisk i hånden 

betyder rigtig meget for mange af vores medlemmer, så bestyrelsen har ingen aktuelle planer om 

at ændre på dette.  

 

Morten Klitgaard: Forslag om indførelse af prøve-medlemskab til ½ pris det første år.  
 
Jeanette: Forslag om et medlemskab uden Glasposten til de, som alligevel læser det på hjemmesi-
den eller de sociale medier, når det er blevet muligt. 
 
Birgit Engsig: Venneforeningen har hård konkurrence fra museets årskort. Bestyrelsen vil tage 
alle bemærkninger og forslag med til et ide-møde, som bestyrelsen afholder primo december 
2021. 
 
Herefter blev et uændret kontingent godkendt.  
 
 

5. Der var ingen indkomne forslag.  
 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  
Lisbeth Lund – blev genvalgt 
Preben Fisker – blev genvalgt 
Annelise Krogh – ønskede ikke genvalgt. I steder blev Pavla Rossini valgt. 
 
Følgende suppleanter var på valg:  
Da Jørn Beck i løbet af året forlod bestyrelsen, er Christian Hellevik indtrådt i bestyrelsen i stedet 
for Jørn Beck.  
Der blev derfor valgt 2 nye suppleanter til bestyrelsen: 
Annette Nielsen – blev valgt som suppleant til bestyrelsen 
Jonas Noël Niedermann – 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 
 
Erling Rasmussen: Ønske om højtaler til næste generalforsamling, da det kan være svært at høre, 
hvad der bliver sagt. Til næste år vil der blive brugt mikrofon. 



 
 
Formand Birgit Engsig takkede Jørn Beck for de 18 års arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen har tid-
ligere overrakt ham en gave i form af et gavekort til et nyt tag over terrassen. Jørn kunne oplyse, 
at taget var etableret og de havde nydt mange timer under det her i sommer. Annelise Krogh var 
ikke til stede ved generalforsamlingen, men vil få overrakt en gave i form af en skål af Tchai 
Munch samt 3 bøger af Finn Lynggaard som tak for sin indsats i bestyrelsen.   
 
 
De 2 gevinster på indgangsbilletten blev udtrukket.  
 
 
Årets beretning fra Glasmuseet Ebeltoft 
Museets direktør Rebecca Matthews kunne desværre ikke være tilstede, så museets beretning blev 
varetaget af bestyrelsesformand Henning Kovsted, som kunne starte med at oplyse, at gæst num-
mer 6034 i august måned netop var gået ind på museet. 
 
Antal gæster i august måned forventes at ende på ca. 7.000, som er det bedste i mange år, og en 
overskridelse af det budgetterede antal gæster. Også juli 2021 var en rigtig god måned for museet 
med ca. 8.300 gæster. Museet har således det største antal gæster i mange år.  
 
Museet er rigtig glad for denne udvikling, som i høj grad skyldes den nuværende udstilling med 
Lino Tagliapietra. Udstillingen er den bedst anmeldte nogen sinde. Det er modne gæster, der kom-
mer, og de ved hvorfor de kommer.  
 
Sammenlignes besøgsantallet med andre museer kan det f.eks. nævnes, at i forhold til før corona 
har Glasmuseet et indeks på 105 mod f.eks. Moesgaard Museum på indeks 60.  
 
Museet har været gennem nogle hårde år siden 2018, som var er rigtigt dårligt år for museet, med 
kun 31.-32.000 gæster. I 2019 gik museet ud af året med et underskud på ca. 450.000 kr., hvilket 
har gjort, at entreen er hævet i både 2019 og 2020. Underskuddet i 2019 gjorde, at museet i starten 
af 2020 søgte Syddjurs Kommune om en kommunegaranti, som kommunalbestyrelsen bevilgede. 
Samtidig opsagde direktør Dan Mølgaard sin stilling og fratrådte den 1. marts 2020. Det er nu 
lykkedes at finde en ny direktør i Rebecca Matthews, som tiltrådte stillingen 1. maj 2021. 
 
I 2020 kom udfordringen med corona. Den 15. marts blev museet lukket og personalet sendt hjem 
med lønkompensation, så museet alene skulle betalt 25 % af lønnen, hvilket samtidig betød, at 
personalet ikke måtte lave deres arbejde. Museet blev genåbnet i maj, men gæsterne udeblev. Hel-
digvis vedtog folketinget en sommerpakke, som gjorde, at museet kunne nedsætte entreen til 50 
%, idet de resterende 50 % blev betalt af det offentlige. Det betød, at der i juli 2020 var ca. 12.300 
besøgende på museet. Efteråret 2020 gik også bedre end de foregående år, indtil museet igen blev 
lukket ned den 15. september – nu i 19 uger. Museet genåbnede i april 2021, og her gentog erfa-
ringerne fra 2020 sig med ingen gæster, nu formentligt på grund af restriktioner om coronaspas og 
mundbind.  
 
Glasmuseet arbejder på forsat at konsolidere sig, og er derfor også begyndt at bruge de sociale 
medier til markedsføring. Samtidig overvejes det, hvilke udstillinger der skal vises fremover. Ud-
stillingen med Lino Tagliapietra har vist, at det er muligt at tiltrække mange gæster. Derfor vil 
museet stræbe efter fremover at få flere udstillinger med de store navne indenfor glaskunst, da det 
nok er vejen frem for at fastholde et stort besøgstal på museet.  
 



Herudover kunne Henning Kovsted oplyse, at der lægges mere end 5.000 frivillige timer på Glas-
museet – dels af medlemmer af Venneforeningen men også af ikke medlemmer.  
 
 
Foredrag 
Modtageren af Finn Lynggaards legat 2019 Morten Klitgaard var forhindret i at deltage i general-
forsamling 2020, men kom i år for at fortælle, hvad han havde anvendt legat til. 
 
Morten startede med at fortælle lidt om sig selv (se Glasposten 2019-1). Mortens plan med legatet 
var at deltage i et sommerkursus 2019 på Pilchuck Glass School i Seattle, hvilket også lykkedes 
for ham. Han har herefter i sine værker arbejdet videre med: dybde, tekstur, det ru og rå versus det 
glatte, polerede og blanke, det ugennemsigtige versus det ugennemsigtige og transparente.  
 
 
Modtageren af Finn Lynggaards legat 2020 Jonas Noël Niedermann fortalte om, hvad han havde 
anvendt legatet til.  
 
Jonas startede med at fortælle lidt om sig selv (se Glasposten 2020-1). Jonas havde planer om at 
leje sig ind i Glashytten på museet, og der arbejde sammen med hyttemester Jean Trebault, for at 
videreudvikle sit arbejde med ”Floating Lines”. Corona spændte dog ben for denne plan. I stedet 
fortsatte Jonas arbejdet på Holmegård Glasværk, og kunne på generalforsamling præsentere nogle 
af de værker, han havde lavet i den forbindelse.  

 
 
Uddeling af legat 
I forbindelse med generalforsamling 2020 blev der bortloddet et værk af Leif Vange, Glashuset 
Lønstrup, som Venneforeningen fik doneret i forbindelse med foreningens besøg hos Leif Vange 
den 14. september 2019. Det er Leif Vanges ønske, at salgssummen skal tilfalde ”et ungt, struktu-
reret og talentfuldt glasmenneske. Beløbet forventes brugt til såvel faglig som åndelig udvikling”. 
Leif Vange har i den forbindelse ønsket, at modtageren bliver Morten Klitgaard. 
 
Birgit Engsig overrakte herefter Morten Klitgaard legatet på 6.000 kr.  
 
 

9. Glaslotteriet  
Årets samlede indkøb til glasotteriet var udstillet. Årets vinderne vil blive offentliggjort i Glaspo-
sten nr. 4 2021. 
 
Vinder Værk af glaskunstner 
175 Alice Bryder Micha Karlslund 
281 Margit Graversen og Johan Jacobsen Lotte Thorsøe 
113 Inge Frimodt Pedersen Morten Klitgaard 
1133 Connie Sørensen Jonas Noël Niedermann 
1680 Hanne Albæk Per-René Larsen 
1851 Gunda Sjøberg Frida Franko-Dossar 
765 Nørgaard Revision Skak Snitker  
 

 
 
Der deltog i alt 41 medlemmer, som blev beværtet med kaffe, småkager, sandwich, øl og sodavand.  
 



 
Referat godkendt den _____________________2021 
 
 
______________________________________ 
Jarl Herringe (dirigent) 
 
 
______________________________________         _____________________________________ 
Birgit Engsig (formand)   Lisbeth Lund (kasserer) 
 
 
______________________________________         ______________________________________ 
Jan Kock Preben Fisker 
 
 
______________________________________         ______________________________________ 
Christina Hellevik  Annelise Krogh  
 
 
_____________________________________  
Lone Willadsen (referent)  
 


