
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I  
GLASMUSEETS VENNER 

 
Lørdag den 22. februar 2020 kl. 13.00 i Sognegården, Ebeltoft 

 
 
Tilstede fra bestyrelsen var: Birgit Engsig, Jørgen Hoffgaard, Jørn Bech, Lisbeth Lund, Preben 
Fisker, Karen Siune, Annelise Krogh, Christina Hellevik, Lone Willadsen. Jan Kock var fraværende 
på grund af rejse til Indien. 
 
Formand Birgit Engsig bød velkommen, hvorefter advokat Mads Pedersen blev valgt til dirigent.  
 
Generalforsamling med dagsorden jf. vedtægterne:  
 
1. Mads Pedersen 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.  

Jørn Bech supplerede med oplysninger om, at det ikke kun er skoleelever fra Ebeltoft, der besøger 
Glasmuseet, men skoleelever fra hele kommune.  
Erling Rasmussen spurgte, om beretningen blev udsendt. Hertil svarede Birgit Engsig, at 
beretningen kan ses på Venneforeningens hjemmesiden. Erling Rasmussen fik efterfølgende 
udleveret beretningen på tryk. 
Herefter blev beretningen godkendt.  
 

3. Regnskab for 2019 og budget for 2020 blev fremlagt af kasserer Jørgen Hoffgaard. Regnskab med 
bemærkninger samt budget for 2020 kan læses på hjemmesiden.  
Erling Rasmussen spurgte, om det ikke er optimistisk, at udgiften til kontorhold er nedsat i 
budgettet for 2020.  
Det blev fra salen foreslået, at bestyrelsen undersøger muligheden for at reducere udgiften til 
produktion af Glasposten, da dette er en stor post i regnskab. Jørn Bech svarede hertil, at vi 
allerede har et godt samarbejde med den nuværende tekniske samarbejdspartner, som arbejder 
godt for os. Vi vil ikke kunne finde en anden samarbejdspartner, som kan gøre arbejdet billigere 
end den nuværende. Kunne endvidere oplyst, at Glasposten hver gang trykkes i 1.500 
eksemplarer.  
Herefter blev regnskabet for 2019 samt budget for 2020 godkendt.  
 

4. Fastsættelse af kontingentet. Bestyrelsen foreslog at kontingentet er uændret. 
Der kom forslag fra salen om, at bestyrelsen skulle overveje en kontingentstigning. Vores 
medlemstal er faldende, så en stigning i kontingentet ville kunne afhjælpe den faldende 
kontingentindtægt.  
Bestyrelsen vil overveje forslaget til næste generalforsamling. Kontingentet for 2020 kan ikke 
ændres, da det allerede er opkrævet.  
Herefter blev et uændret kontingent godkendt.  
 

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

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  
Birgit Engsig – blev genvalgt 



Jørn Bech – blev genvalgt 
Jan Kock – blev genvalgt 
Jørgen Hoffgaard – ønskede ikke genvalgt. I steder blev Lone Willadsen valgt. 
 
Følgende suppleanter var på valg:  
Lone Willadsen – blev valgt til bestyrelsen 
Karen Siune – ønskede ikke genvalg. I stedet blev Christina Hellevik valgt.  
Da der ikke var nogle af de tilstedeværende medlemmer, der ønske at opstille som suppleant til 
bestyrelsen, besluttede generalforsamlingen at lade den ene suppleantpost være ubesat.  
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Dan Andersen – blev genvalgt som revisor 
Hans Husegaard – ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jørgen Hoffgaard valgt som revisor 
Mogens Kaalbye – blev genvalgt som revisorsuppleant 
 

8. Eventuelt 
Formand Birgit Engsig takkede Jørgen Hoffgaard for de 13 års arbejde i bestyrelsen, og overrakte 
ham en gave i form af en skulptur lavet af Tchai Munch, indkøbt på Glasmuseet. Ligeledes blev 
Karen Siune takket for hendes indsats i det forgangne år som suppleant i bestyrelsen. Med takken 
fulgte en stor buket tulipaner.  
 
De 2 gevinster (små krukker fra Glasmuseet) på indgangsbilletten blev udtrukket.  
 

9. Museets beretning ved Dan Mølgaard. 
Dan startede med at beklage, at Morten Klitgaard ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Dan 
havde givet ham en forkert dato.  
 
Året der gik: 
Museet har haft en fremgang i besøgstallet på 5 % i forhold til 2018. Det skal dog bemærkes, at 
2018 var et rigtig dårligt år, så selvom besøgstallet er steget, er fremgangen ikke super. 
Besøgstallet er langt fra det budgetterede, hvilket også har medført et underskud igen i 2019 for 
museet.  
Erling Rasmussen spurgte til besøgstallet for 2019, som af Dan blev oplyst til 34.000 gæster.  
 
Udstillinger 2019: 
Museet er kommet godt omkring med udstillingerne i 2019, men har dog ikke helt ramt publikum, 
så økonomien i udstillingerne har ikke været god. 
Året startede med  
• Restrain & Release – Maria Koshenkova 
• Blå 
• Murmur – Philippa Beveridge  
• Nyctophilia – Light in the Absence of it; Rui Sasaki og Nina Westman  
Efterfølgende udstillinger 
• No Strings – Beads in a Modern Context  
• On Solid Water – John Moran 
Året sluttede med  
• Four Rooms – Zuzana Kubelková 
 
Udstillinger 2020: 
Året startede med  



• Mapping Denmark V – Baltic Sea Glass v. Pete Hunner og Maibritt Jönsson 
• Chinese Whispers 
• Ground Control – Sylvie Vandenhoucke  
Udstillingerne skifter snart til 
• Walking in the Void – Philip Baldwin og Monica Guggisberg. 
• Værker fra samlingen 
Året afsluttes med  
• Study udstilling 
• Udvalgte japanske værker fra samlingen 
 
Herudover til 2020 byde på indvielse af Steffen Dams ”toilet installation” på Glasmuseet i maj 
2020, samt glasværker udenfor museet, ude i byen og i Ebeltoft Kirke.  
 
Udstillinger 2021:  
Vil byde på flere stydy-udstillinger og en særudstilling med værker af Lino Tagliapietra. 
 
Udbygning af museet: 
Udbygningen af museet er gået i stå, da man har fået afslag på støtte fra Salling Fonden og AP 
Møller Fonden. 
Salling Fonden havde en ansøgning til et projekt i Århus området, som de valgte at støtte, og AP 
Møller Fonden ønske ikke at være yderligere til stede i Ebeltoft, ud over de nuværende 
arrangementer: Fregatten Jylland og Malten.  
Mange fonde har tilkendegivet, at de gerne støtter med de sidste penge, men museet skal skaffe de 
første penge inden da.  
På grund af afslagene vil museet nu gentænke projektet, og planerne stilles i bero indtil museet 
har ansat en ny direktør.  
 
Ny direktør: 
Ansøgningsfristen er 24.03.2020, og der er allerede modtaget flere ansøgninger.  
 
Nye tiltag: 
Museet vil gerne have fornyet samlingen, men da museet ikke køber værker af kunstnerne, har 
man været i tænkeboksen for at finde få nye værker ind i den permanente samling. Dans forslag 
var at udstille små værker fra samlingen på toiletterne, men denne ide blev skudt ned af Sandra og 
Pia. Da det værk museet har af Steffen Dam gerne skulle udskiftes, blev løsningen, at Steffen 
Dam med støtte fra Ny Carlsberg Fonden har sagt ja til at lave en installation på toilettet på 1. sal. 
Steffens tanke er en ekspedition til sammenstødet mellem de 2 galakser: Mælkevejen og 
Andromeda. Installationen vil f.eks. omfatte rumskibe, værktøj/redskaber der skal med på en 
sådan ekspedition, et uendelighedsspejl, Steffens gæt på, hvad der findes på en fjern planet i 
Andromeda, og som kan tages med hjem til Jorden som souvenir.  
Installationen indvies i maj 2020, samtidig med at museet tager afsked med Dan og forhåbentligt 
siger goddag til en ny direktør.  

 
Foredrag 
Sidste års modtager af Finn Lynggaards legat Morten Klitgaard var blevet forhindret i at deltage i 
generalforsamling.  
 
I stedet fortale dette års modtager af legatet Jona Noël Niedermann, om sine planer for anvendelsen 
af legatet. Se beskrivelsen i Glasposten nr. 1-2020.  
 



Jonas kunne endvidere fortælle, at han sammen med Bjørn Friborg (modtager af Finn Lynggaards 
legat i 2017) starter på Holmegaard Værk som ”glasmester”.   
 
Auktion 
Under Venneforeningens besøg hos Glashuset Lønstrup (Leif Vange) den 14. september 2019 
overværede vi fremstillingen af en stor glasvase, som Leif Vange efterfølgende donere til 
Venneforeningen til bortauktionering ved generalforsamlingen 2020. Salgssummen skal tilfalde ”en 
begavet ung glaskunstner”. 
 
Advokat Mads Pedersen forestod auktionen, som gav hammerslag på 6.000 kr. til Carsten Willadsen, 
Grenaa.   
 
Årets glaslotteri 
Årets samlede indkøb til glasotteriet var udstillet. Jørn Bech udarbejder særskilt liste med vinderne 
til offentliggørelse i næste nummer af Glasposten. Jørn Bech sørger endvidere for at sende 
gevinsterne til vinderne.  
 
Vinder Værk Kunstner 
127 Søren Høvring Nielsen, Ebeltoft ”Helt uden titel” Jesper Sødring og Lena 
Ljungar 
706 Inge Frimodt Pedersen, Daugård Blå Skulptur Zora Palovâ              
689 Henning Kovsted, Ebeltoft Blålig skulptur Palo Macho  
137 Jytte Jørgensen og Palle Pedersen, Hillerød Grammofon Britta og Søren             
698 Flora Hanne Hedebo, København Skulptur Trine Drivsholm 
697 Mogens Rasmussen, Ebeltoft Paper weight Bertil Vallien  
155 Svane Glas, Ebeltoft Fiberglasfad Zuzana Kubelkova 
   
 
Der deltog i alt 55 medlemmer, som blev beværtet med kaffe, småkager, sandwich, øl og sodavand.  
 
 
Referat godkendt den _____________________2020 
 
 
______________________________________ 
Mads Pedersen (dirigent) 
 
______________________________________         _____________________________________ 
Birgit Engsig (formand)   Jørn Bech  
 
______________________________________         ______________________________________ 
Jørgen Hoffgaard Jan Kock 
 
______________________________________         ______________________________________ 
Preben Fisker Lisbeth Lund  
 
______________________________________         ______________________________________ 
Karen Siune                                                             Annelise Krogh  
 
_____________________________________ ______________________________________ 
Christina Hellevik (PUST)                        Lone T. Willadsen (referent) 


