Generalforsamling 17.2.2020

Aarestrup-foreningen i Nysted
Referat af generalforsamlingen mandag d. 17. februar 2020 kl. 19:30 i museet
Inden generalforsamlingen mindedes foreningens revisor Frede Nielsen, som insisterede på at færdiggøre
revisionen af regnskabet på trods af alvorlig sygdom. Han døde d. 12 .februar.

1. Valg af dirigent
a. Anna Svendsen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at der var udsendt indkaldelser pr. e-mail d. 23. januar kl. 22:29, altså mere end 14 dage tidligere. Generalforsamlingen er altså lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning
a. Formanden Henning Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning, som følger:
b. Året 2019 har igen været et år med stor fokus på foreningens økonomi og den daglige drift, som er præget af et vigende medlemstal og mange store , nødvendige udgifter – bl.a. til forsikringer, alarmsystem og udvendig vedligeholdelse af huset. Vores entre til museet er i år hævet til 50 kr. for voksne.
Foreningen har nu ca. 60 betalende medlemmer. Vi har en boggave til medlemmer,
der skaffer et nyt medlem. Noget må gøres … og hvad med de yngre?? Læses der
mon stadig lyrik i nogle uddannelser?
Vi er for tiden i færd med om muligt at få minimeret den samlede forsikringspræmie
i TopDanmark og skaffe penge via fonde til at forny og modernisere vores alarm,
som jo er et krav fra L-F Museet , som har lånt os ting og møbler. Museet er et fredet hus, som bevirker øgede udgifter . Guldborgsund kommune har i en årrække
ydet 27.000 kr. til vores drift, men beløbet er desværre ikke blevet forøget, selv om
vores udgifter er det ! Vi har via fondspenge fra T.H. Høegh fonden og Lollandsfonden fået midler til at reparere og kalke dele af husets bagside – men vi er ikke ved
vejs ende endnu . Desuden fik vi opsat det gamle marmorskilt fra 1944 på vores gadefacade. Genbrugsbutikken i Adelgade og Kulturelt Samråd i kommunen har også
velvilligt ydet bidrag.
Baghuset står urørt og bruges kun til opbevaring -fremtiden er uvis. Haven bliver
gradvis trimmet, men vi mangler stadig at få fældet nogle trægrupper, som fylder
for meget. Vores misteltene har det godt og vokser.
Bestyrelsen har ændret sammensætning flere gange i årets løb. I februar genoptog
Peter Abrahamsen sit formandsarbejde efter næstformandens vikariat i ½ år , men
Peter valgte senere – i august at trække sig af private grunde og bestyrelsen udpegede Henning Jørgensen til formand - foreløbig indtil denne 2020 generalforsamling. En stor tak skal lyde til Peter for hans 6-årige indsats på formandsposten. Ved
samme lejlighed overtog Lykke Tilly næstformandsposten , Peter blev suppleant og
Stig Rosenmunthe indtrådte i bestyrelsen med en sekretær funktion. Ruth
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Møllegaard er kasserer – valgt i april. Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i
2019 samt generalforsamling 19.marts .
I juni blev den 6. Lyrik-og Visefestival afholdt i Nysted af Peter Abrahamsen i samarbejde med vores forening - igen med succes og ca. 500 gæster til gratis og betalte
arrangementer i Museet og i Nysted Biograf. Høj kvalitet i valget af kunstnere og
ny succes med afsluttende let klassisk musik. PA har valgt at slutte disse festivals
efter 2019. Det har været en nyskabelse og en stor begivenhed for Nysted. Aarestrup-foreningen har i den forbindelse haft indtægter og en god portion arbejde
sammen med de frivillige medhjælpere. Stor tak til Peter og Abelone for nyskabelsen og den store indsats med festivalen.
Vi har igen haft sommeråbent på onsdag-torsdage og efter aftale og derved haft ca.
300 gæster - enkeltvis eller i små og større grupper. Vi besluttede, ikke at afholde
”sommerfesten” i august . Efter traditionen deltog museet i byens julemarked lørdag 30.november – desværre med færre gæster end forrige år, og 4. december fejrede vi Emils 219 års fødselsdag med 40 betalende gæster = fuldt hus i de 2 stuer,
hvor Peter Abrahamsen spillede 11/2 times fødselsdagskoncert.
En speciel begivenhed i 2019 var , at Aarestrups digt ”Til en veninde” blev tilført ny
musik – endnu en gang - af sangeren Aura i DR1 TV- udsendelsen ”Helt lyrisk” i
nov./dec. Sammen med 11 andre afdøde lyrikere. Museet kom på Danmarkskortet i
2 min. efter 4 timers tv-optagelse i huset. Så lærte man det !!!
Vi er godt i gang med 2020, hvor vi håber at komme videre med de løbende vedligeholdelsesprojekter af huset m.m. og en minimering af vores udgifter.
Vi håber, at fonde og Guldborgsund kommune stadig vil hjælpe os hermed og at
medlemstallet vil kunne forøges.
Desuden ser vi frem til en mini-festival i maj ved Pinsetid, som Nysted Orgelmuseum og Villa Marinas nye ejere har taget initiativ til. Vi er blevet opfordret til at
deltage og arrangerer i den forbindelse en forfatteraften med Karen Zubari. Måske
kommer der mere …
c. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskabet for 2019
a. Kasserer Ruth fremlagde regnskabet, som blev omdelt.
b. Det blev fra et medlem påpeget, at regnskabets udgift til forsikring på 12.891 kr.
ikke stemte med det af kassereren nævnte tal på ca. 18.000 kr. Bestyrelsen vil undersøge sagen. [Efter generalforsamlingen blev det ved en gennemregning opklaret,
at der er enkelte uklare punkter i revisorens regnskab, men at årets resultat er tæt
(mindre end 350 kr. forskel) på det anførte. Forskellen i forsikringsposteringen kan
pt. ikke opklares].
c. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Budget for 2020 og muligheder for bedre økonomi
a. Budgettet blev fremlagt af kassereren (Ruth)
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b. Med hensyn til forsikringsudgiften, var den ramt af samme problem som nævnt
ovenfor. Som nævnt i bestyrelsens beretning arbejdes der på at opnå en ca. 4.000
kr. billigere præmie.
c. Det blev diskuteret, om en kontingentforhøjelse eller en overgang til enhedskontingent (dvs. ingen rabat til husstande) ville hjælpe på budgettet, men forsamlingen
frarådede det, da det sandsynligvis vil medføre udmeldelser.
d. Formanden ønskede at forsøge at opnå sponsorater fra lokale virksomheder. Forsamlingen havde ingen indvendinger mod dette.
e. Der var forslag om at prøve at får flere besøg af grupper samt at afholde studiekredse om Aarestrup.
f. Bestyrelsens idé om at holde museet åbent i weekenden i løbet af sommeren blev
frarådet af forsamlingen. Turister har sandsynligvis travlt med andre gøremål lørdag
og søndag.
g. Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsatser for 2020 blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
a. Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
a. Bestyrelsesmedlemmer: Henning Jørgensen, Helle Levisen, Ruth Møllegaard, Lykke
Tilly, og Stig Rosenmunthe blev alle genvalgt for de næste 2 år. Jette Thorsen og Per
Rosenkilde var ikke på valg.
b. Suppleanter: Ida Hansen blev genvalgt for de næste 2 år. Peter Abrahamsen blev
valgt for 1 år, så begge suppleanter ikke er på valg samtidig.
7. Valg af 2 bilagskontrollanter
a. Som bilagskontrollanter valgtes Poul Henning Hjøllund og Anne Svendsen.
b. Som bilagskontrollantsuppleant valgtes Lykke Lund.
8. Eventuelt
a. Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:10.
Referat: Stig Rosenmunthe 4.03.2020

---------------------------------------------------------Henning Jørgensen, formand

----------------------------------------------------Anne Svendsen, dirigent
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