STØTTEFORENINGEN
for
STRANDINGSMUSEET i THORSMINDE
GENERALFORSAMLING torsdag 12. april 2017
Fremmødte deltagere: 45 (36 heraf afgav stemmer ved afstemningen til bestyrelsen)
DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Bjørn Albinus, som blev valgt med applaus.
Han takkede lettet og kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2.

Formandens beretning

Anne Marie Damgaard fremlagde formandens beretning om et begivenhedsrigt år
Formandens beretning blev godkendt – med applaus.
3.

Forelæggelse af revideret regnskab for 2017

Medlemmernes får medlemskort fra og med 2017. Fra 2018 er ordningen, at man
betaler sit kontingent og herefter kan man få sit medlemskort i skranken på museet.
Kassereren fremlagde regnskabet, som viser et årsresultat på 40.298,25 kr.
Regnskabet blev uden spørgsmål godkendt.
4.

Fastsættelse af kontingent for 2019

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 150,- kr/medlem.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5.

Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

Der forelå ikke nogen forslag.

6.

Valg til bestyrelsen
På valg er Monika Stabel og Arvid Lisbjerg.

Opstillede og stemmer (der blev afleveret 38 stemmesedler, hvoraf én kun havde
afgivet én stemme):
Monika Stabel: 35
Leon Kirketerp: 17
Karsten Nielsen: 4
Steen Lorenzen: 18
- En havde kun afgivet en stemme.
Monika og Steen blev valgt til bestyrelsen.
Endvidere valg af to suppleanter
Opstillede og stemmer
Leon Kirketerp: 13
Alex Würtz: 28
Hermann Grønbæk: 27
- En blank stemme.
Alex Wurtz og Herman Grønbæk blev (gen)valgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: genvalg til Per Kjeldsgård
Revisorsuppleant: genvalg til Bjørn Albinus
8.

Eventuelt

Poul Erik Siig gjorde opmærksom på Thorsminde Borgerforenings udbudte tur til
Fregatten Jylland den 5. maj.
Udflugt den 1. juni – 3. juni: til Vadehavsøerne: Rømø, Sild, Frederikstadt, Helgoland,
Föhr, Gram Slot – det koster kun 2800/person.
Begge ture kan ses på Thorsmindeby.dk
Der var uddybende snak om gaveordningen, som kan læses på seneste
medlemsbrev.

Støtteforeningen for Strandingsmuseet er medlem af Sammenslutningen af
Museumsforeninger (SAMMUS), som blev stiftet på initiativ fra Jens Olufsen på
Strandingsmuseet. Foreningen varetager museumsforeningernes interesse
nationalt.
Samt en understregning fra bestyrelsen af værdien af at have en forening.
Ingeborg Svennevig fremlagde nyt fra museet.
Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.

