Referat fra generalforsamling 2014
lørdag den 1. marts kl. 12.00
Sognegården i Ebeltoft
Generalforsamlingens dagsorden:
Valg af dirigent
Mads Petersen blev enstemmigt valgt.
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (Bilag 1)
Karen Siune fremlagde årsberetningen.
2. Regnskab og budget (Bilag 2)
Jørgen Hoffgaard fremlagde regnskabet.
Jørgen Hoffgaard fremlagde budgettet.
Spørgsmål: Kunne det ikke være muligt, kun at modtage Glasposten pr. mail.
Svar: Den findes allerede på vores hjemmeside. Ét medlem har sagt, han ville være
tilfreds med den på denne måde. De fleste vil gerne have den i hånden.
3. Fastsættelse af kontingent
Ingen kontingentforhøjelse.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelse:
Dan Andersen har valgt at trække sig.
Bodil Bast rykker op som fast medlem af bestyrelsen.
Suppleanter: Ned Cantrell, genvalgt.
Forslag: Preben Fisker. Blev valgt.
6. Valg af to revisorer og 1 supplerant
Peter Sloth Kristensen ønskede ikke genvalg. Dan Andersen blev valgt ind i stedet.
Eigil Berg blev genvalgt.
Revisorsuppleant Hans Husegaard genvalgt.

7. Eventuelt
Henning Kovsted:
Ville endnu engang takke de frivillige, Danmarks bedste, som Jørn Bech havde sagt
ved indsættelsen af vores nye direktør Dan Mølgaard.
2013 havde været et turbulent år: direktørskifte, manglende hyttemester, ny formand i
Glasmuseets Venner, Ebbe Simonsen trak sig fra Fondsbestyrelsen, - plejer var væk!
2013 endte alligevel godt, Jan Frandsen (Schjerning Farver) blev nyt medlem i
Fondsbestyrelsen, GMV ny direktør, hyttemester Pia Nissen blev ansat og takket
være de mange fantastiske frivillige fungerede alt.
Det er dyrt at drive museum på højt niveau, 5 millioner kr. går igennem om året.
2013 viste et mindre underskud.
Før i tiden havde Finn Lynggaard den store kontakt til glaskunstnerne især
pionererne, i dag skal museet selv skabe et godt forhold til de mange nye
glaskunstnere.
Tak til GMV og de frivillige.
Jan Kock:
Englandsturen blev udskudt pga. ændrede terminer i England.
2015 går turen til Tjekkiet, - Novy Bor
2016 går turen til Seattle, USA
2014 går turen til Berlin. Man sørger selv for at komme der og bestille hotel
Bestemmer selv hvor længe, man vil blive der. Vi skal se glasværksteder, slotte i
Potsdam, - lysekroner ved Frau Klattenbach. Begyndelsen af september.
Skulle Berlin glippe er der Alsace/Lorraine med bus.
Dan Mølgaard:
Glad for at deltage i generalforsamlingen for første gang. Kendte allerede en del
glasvenner.
Kort om udstillingerne. BodyTalk er lidt af en logistisk opgave. 52 kunstnere deltager,
kommer på forskellige tidspunkter med deraf stor udfordring til de frivillige hjælpere
med hensyn til opsætning. BodyTalk har været omtalt i Glaspost 1, og viser mange
forskellige udtryk til krop og kunst, - alle har noget med glas at gøre.
Jørn Bech har udsendt mail med invitation til BodyTalk til alle de glasvenner, der har
opgivet deres e-mailadresse. Der har været en ny grafiker på til denne elektroniske
udsendelse.
Der vil ikke blive fremstillet et katalog, men derimod udgivet en avis, der vil blive lagt
ud forskellige steder i Ebeltoft.
Ferniseringen bliver fredag den 5. april, hvor Trine Ross fra Politikken holder
åbningstalen, - også kendt fra DK4 i Kunstquissen. Om aftenen er der spisning i
Kulturministeriet. Først til mølle. Hele weekenden vil der være arrangementer med
Artist Talk, demonstrationer i hytten med bl. a, Maria Bang Espersen.

Efter BodyTalk kommer en studyudstilling med Micha Karlslund, Ebeltoft samt
afgangseleverne fra Bornholm. Det er meningen, det skal blive en årlig
tilbagevendende begivenhed.
Herefter franskmanden Daniel Francois.
Henning Kovsted:
Der har indsneget sig en lille fejl i § 8a indsamlingen. Vi mangler stadig en tilladelse
fra Told og Skat. De penge, der er kommet ind, lægges til side, til det går i orden.
Etablerer der sig en bidragsskare på 100, der hver indbetaler 100 kr. er det muligt for
museet at trække et større momsbeløb fra.
Karen Siune:
Fortalte om årets studieglas 2014. Deadline 1. maj.
En af glasvennerne havde sendt den elektroniske invitation til BodyTalk videre til alle
sine venner i sit mailsystem.
Formanden takkede ordstyreren

