
Generalforsamling 22.03.2022

Foreningen Museet Aarestrups Hus

Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19:00 i museet

Ud over bestyrelsen og dirigenten var der mødt 4 medlemmer af foreningen frem.

1. Valg af dirigent

a. Lene Rikke Bresson blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at der var udsendt

indkaldelser pr. e-mail d. 7. marts, altså mere end 14 dage tidligere.

Generalforsamlingen var altså lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning

a. Formanden Henning Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning, som følger:

b. Årets gang: 2021 blev i høj grad præget af 2 begivenheder: Corona / Covid 19

pandemiens konsekvenser og Digterrute Aarestrups indvielse i juni.

Vi måtte holde museet lukket i længere tid p.gr.a. Corona, og generalforsamlingen

10. februar måtte aflyses og blev derefter afholdt normalt 3. juni.

Bestyrelsen har i perioder været reduceret p.gr.a. sygdom, og som følge heraf afgav

Ruth Møllegård kasserer hvervet til Stig Rosenmunthe, som efter 3.juni blev valgt til

ny kasserer, og vi indførte Dinero som vores nye regnskabssystem fra 1.januar 2021.

I årets 1. halvdel blev en del besøg og arrangementer aflyst, og bestyrelsesarbejdet

drejede sig derfor meget om at blive færdig med etableringen af vores nye

Digterrute.

I årets løb flyttede Abelone og Peter Abrahamsen til København, og besøgte i den

anledning museet medbringende en del ting som afskedsgave til museet. Tak for

det.

Til gengæld har Peter A. solgt en sang-lydfil til Digterruten.

I februar har nogle medarbejdere fra Sønderskovhjemmet fældet og fjernet en del

træer og buske fra vores have – uden betaling!

Guldborgsund kommune har doneret en 3 minutters video om museet, som nu kan

ses på vores hjemmeside. Hjemmesiden bliver i øvrigt besøgt flittigt – det viser

tællefunktionen hertil.

Vi har haft tilfredsstillende besøg efter genåbningen – herunder en del små og

større grupper. Digterruten har været rigtig godt besøgt lige fra starten. Kristeligt

dagblad bragte 11. dec. 2021 en omfattende artikel om Digterrute Aarestrup.

Vi deltog lørdag 27.nov. i Nysteds julemarked – vi havde mange gæster, som

hyggede sig med byens bedste gløgg i Emil og Carolines hyggelige stuer.

Derimod valgte vi, at Emils fødselsdag ikke skulle fejres denne gang.

Endvidere måtte vi undlade at renovere gadefacaden – det sker i 2022, fordi vi har

modtaget fondspenge hertil fra Th. Høegh fonden.
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Anskaffelser: i årets løb har vi anskaffet en moderne projektor med lærred, iPad til

salgsboden, router til internet i huset, 7 klapborde, 3*3 m telt, flagstang til gaden

med Dannebrog og logoflag.

Vores bagboere Ann-Lise Palle og Per Christiansen har med vores tilladelse anlagt en

meget fin flisetrappe på en del af stien fra Strandvejen – vi fornyer selv græsstien på

resten af stykket. Foreningen har bidraget med et beløb, som vi havde fået som

donation specielt til det formål.

Mødeaktivitet: vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder- heraf flere videomøder. Desuden

har Digterrute gruppen afholdt og deltaget i et større antal møder i det første

halvår.

Formanden var i nov. Inviteret til at holde foredrag om Aarestrup i

”Møllehavehuset” i Bøstrup på Langeland. Det var en spændende og vellykket dag.

Honorar på 500 kr. blev doneret til Aarestrup museet.

Medlemmer: vi har ved årsskiftet 61 medlemmer og 11 firmamedlemmer . Det

opleves stadig vanskeligt at øge medlemstallet i større stil. Det er desværre ikke

lykkedes at ”finde” 2 manglende suppleanter i tiden siden 3.juni.

Økonomi: Fra 2021 har vi efter ansøgning næsten fået fordoblet vores kommunale

tilskud – nu til 50.000 kr. årlig med regulering. Det har naturligvis løftet økonomien

betydeligt – nu kan vi igen betale vores faste udgifter og ser lysere på fremtiden.

Fonde: vi har modtaget 14.000 kr. fra Th. Høegh fonden til facaderenovering,

15.000 kr. fra Lolland-Falster og Langelands Købst. Brand-Societet Fond til nyt

plankeværk mod naboen i nr. 82 samt 5.000 kr. fra Genbrugsbutikken i Adelgade til

event-aktiviteter i 2022.

Digterrute Aarestrup: Et meget omfattende arbejde med vores digterrute blev

endelig afsluttet med indvielse den 18.juni 2021. Det skete med en reception i

gården i dejligt sommervejr og med indbudte gæster, vin, kage og taler samt fælles

spisning på restaurant Det gamle Pakhus. Indvielsen var samtidig for i alt 22

digterruter i hele landet med hovedbase i Nysted – Det var et ønske fra projektets

hovedpersoner fra Odense, som til gengæld betalte hele gildet.

Tilstede var Projektets idéfolk fra Odense, borgmester (som klippede den røde snor)

og kulturpersoner m.fl. Vi har haft stor glæde af at samarbejde med Johs.

Nørregaard Frandsen, Mads Sohl Jessen far SDU og Helle Solvang m.fl. for penge fra

Nordea-fonden og stor hjælp fra Guldborgsund Kommune – både økonomisk og

praktisk i forbindelse med de skilte, som skulle fremstilles og opsættes – og ikke

mindst byens nye Aarestrup kærlighedsbænk ved post 4 på den ca. 5 km lange rute.

En tak skal også lyde til Flemming Mortensen, som har været en meget inspirerende

ekstern samarbejdspartner i store dele af projektet.

TV2 Øst har efterfølgende bragt et 3-4 min. indslag om ruten og omtalt hele

projektet. Dette videoindslag kan ses på vores hjemmeside

www.aarestrup-foreningen.dk. Ruten og omtale af Aarestrups biografi o.m.a. kan

også findes på www.danskedigterruter.dk. Her vil man kunne finde information om
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samtlige ruter i landet. Vores rute er desuden omtalt på ”Naturlandet”s app.

Digterruten har allerede givet megen god motion til mange og samtidig viden om

Aarestrups digter-univers. Som ekstra gevinst har vi fået flere gæster i museet.

Baghuset: Vi har stadig ingen løsning på baghusets fremtid. En ekspert har efter

gennemgang af huset sammen med bestyrelsen erklæret huset uegnet til

renovering mv. Bestyrelsen har på et temamøde i februar 2022 drøftet forskellige

mulige scenarier for husets fremtid uden at beslutte noget. Vi forelægger sagen for

denne generalforsamling under punkt 5: Indkomne forslag.

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for godt samarbejde i et år med nye

udfordringer og en meget forbedret økonomi, som vil gavne museet fremover.

c. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskabet for 2021

a. Kasserer Stig Rosenmunthe fremlagde regnskabet, som blev omdelt og vist på

projektor.

b. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Budget for 2022

a. Budgettet blev fremlagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. Budgettet viser

forventning om modtagelse af fondsmidler på 35.000 og om anvendelse af 40.000

til reparation og vedligeholdelse. Desuden et overskud på 10.400, hvilket er mindre

end 2021, men mere end 2020.

b. Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser for 2023 blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag

a. Formanden fremlagde sit oplæg, som også blev udsendt med mødeindkaldelsen.

Det indeholdt 4 overordnede muligheder: 1. Lad huset stå, 2. Riv huset ned, 3. Riv

ned og byg nyt, 4. Sælg baghuset og haven, men ikke gårdspladsen.

b. Lykke Lund Hansen foreslog at der i tilfælde af salg af baghus og have blev tinglyst

en offentlig sti mellem gårdspladsen og Strandvejen.

c. Per Rosenkilde var imod et salg men for nedrivning og nyopførelse af et hus til

glæde for foreningens fremtidige liv. Det skal undersøges, hvad de store fonde kan

byde ind med. Dette forslag fik stor tilslutning blandt de fremmødte.

d. Helle Levisen fremførte, at et salg af grund og gammelt hus betyder en lukning af

næsten alle fremtidige udviklingsmuligheder for museet.

e. Lene Rikke Bresson foreslår, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der

arbejder videre med oplæggets forslag nr. 2, 3 og 4, dvs alle undtagen status quo.

Dette forslag blev godkendt af forsamlingen.
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6. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

a. Bestyrelsesmedlemmerne Henning Jørgensen, Helle Levisen, Ruth Møllegaard,

Lykke Tilly var på valg og blev alle genvalgt.

b. Ida Rosenkilde Hansen, Per Rosenkilde og Stig Rosenmunthe var ikke på valg.

c. Suppleanter: Bestyrelsen har i 2021 fungeret uden suppleanter og der var desværre

ingen opstillede kandidater, så foreløbig må situationen fortsætte. Bestyrelsen fik

mandat til i løbet at året selv at finde 1 eller 2 nye suppleanter.

7. Valg af 2 bilagskontrollanter

a. Som bilagskontrollanter genvalgtes Anne Svendsen, mens Poul-Henning Hjøllund

ikke genopstillede. I stedet valgtes Lene Rikke Bresson til posten.

b. Som bilagskontrollant-suppleant fortsætter Lykke Lund, der ikke var på valg. Lykke

meddelte, at hun ikke genopstiller ved næste generalforsamling.

8. Eventuelt

a. Formanden berettede om bestyrelsens initiativ med at foreslå en “Kultur-weekend i

Nysted og omegn” gennemført i juni 2022 med deltagelse af store dele af byens

handlende, foreninger, kulturinstitutioner mv.

b. Der har været afholdt et velbesøgt og vellykket opstartsmøde d. 21. marts, hvor der

var mange positive tilkendegivelser og hvor man enedes om weekenden 11.-12. juni

2022. Den 24. marts vil en styringsgruppe holde sit første møde.

c. Vores forening har allerede en aftale med den nye Nysted flexbolig-ejer,

revyforfatteren og sangeren Henrik H. Lund om en cabaret i Sognehuset søndag d.

12. juni om eftermiddagen.

Generalforsamlingen sluttede med et billedshow om gamle huse i Nysted ved Helle Levisen.

Referat: Stig Rosenmunthe 31.3.2022

---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Henning Jørgensen, formand Rikke Lene Bresson, dirigent
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