
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
I GLASMUSEETS VENNER 

   
Lørdag den 2. marts 2019 klokken 13.00 i Sognegården. 

 
 
Indkaldte er:  Karen Siune                          

Jørn Bech  
Jan Kock 
Jørgen Hoffgaard    
Preben Fisker  
Annelise Krogh 
Christine Hellevik 

 Birgit Engsig 
 
Afbud:                    Lisbeth Lund                    
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
Kaffe / te og småkager på bordene. 
 
Formanden startede med at præsentere bestyrelsen. 
Valg af dirigent Mads Pedersen. 
 

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Karen Siune (Bilag 1) 
Ligger også på hjemmesiden. 
 
Spørgsmål: 
Erling Rasmussen:  I må aldrig tænke på kun at sende Glasposten elektronisk, så 
siger jeg mit medlemskab op. 
 
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt! 
 

2. Regnskab. 
Regnskabet blev gennemgået af Jørgen Hoffgaard. 
 
Spørgsmål: 
Hvor stor en formue skal vi have stående i banken? 
 
Karen Siune: Vi har ikke lagt nogen grænse, men vi har 86 livsvarige medlemmer 
som ikke betaler kontingent, og dem skal vi jo kunne dække bladudgifter og porto til 
fremover. 
Museet har heldigvis ikke bedt om ret mange penge i 2018. 
 
Regnskabet blev godkendt! 



Budget.  
Budgettet blev vedtaget! 
 

3. Indkomne forslag. 
Ingen forslag. 
 

4. Orientering fra Museet af Dan Mølgaard. 
Vi havde en 3 store udstillinger:  

”Sørens Samling”, 

”Scandinavian Glas – starting all over”, som var et samarbejde af 70 kunstnere fra 

de nordiske lande. Statens Kunstfond præmierede denne udstilling samt  

”Blue”  

Desuden mange mindre udstillinger som ”Study udstillinger” og ”Mapping 

Denmark”. 

 

Vi havde 32.000 gæster mod 38.000 året før og et underskud på 400.000 kr. Det 

var lignende for andre institutioner, så det må vi undskylde med vejret. 

 

Vi sætter entreen op i højsæsonen, ellers bliver det samme pris som nu.  

 

Vi har lavet 2 slags årskort som er gode for gæsterne. GMV tager det op med 

museet, når vi kommer i gang. 

  

I 2019 sommeren får vi John Moran med skulpturel Glas,  

i efteråret ”No strings”, en perleudstilling.  

Baltic Sea Glass kommer med en retrospektiv udstilling. 

 

Aarhus 2017 samt regionen fandt den fælles udstilling ”De 7 dødssynder” for 

interessante, så de barsler med noget lignende ”Herfra hvor vi står”, Chinese 

whispers. Noget med Dannebrog, der faldt ned fra himlen. 

 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Lisbeth Lund blev genvalgt  
Annelise Krogh blev genvalgt 
Nyt bestyrelsessuppleant Lone Willadsen blev valgt 
Karen Siune valgt til suppleant for 1 år 
 

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
Dan Andersen og Hans Husegaard blev genvalgt som revisorer! 
Mogens Kaalbye blev valgt som revisorsuppleant! 
 
 

7. Eventuelt. 
Jørn undersøger prisen for genoptryk af ”Den lille grønne” folder hos Helga. 
 



 
Indgangsgaverne blev trukket. 2 græskar lavet af Jean Thebault for Glasmuseet. 

 
 
Herefter var der sandwich, øl/vand.  
 
 
Foredrag: 
Lise Eggers fortalte meget spændende om, hvad hun har brugt FL Legatet til. 
 
 
Jean Thebault fortalte om årets studieglas. Jean er meget fascineret af naturen og 
vulkaner. 
 
GLASLOTTERIET: 
 
Vindere af Glaslotteriet 2018. 
Leif Vange  Birger Dommerby Christensen, Hellerup 
Salvadore  Helle og Egon Degn, Grenå 
Maria Koshenkova Ann Rosendahl, Anla Glas, Silkeborg 
Susan Vivi Sørensen Carsten Willadsen, Enslev, Grenå 
Kari Mølstad  Birgit Nørgaard og O. Ø: Madsen, Højbjerg 
Lise Eggers  Ulla Retlev, Birkerød 
Tchai Munch  Kirsten Højgaard, England 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Bech 
 


