Referat af Generalforsamling for M/S Museet for Søfarts Venner onsdag den 26. august 2020 kl 18 på
Kronborgbroen på M/S
Tilstede fra bestyrelsen var: Peder Ellegaard Larsen, Finn Wiberg-Jørgensen, Ulla Tofte, Bjarne Winther,
Steffen Agger og Anne Mentz Hansen
1)Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og foreslog Ole Bang som dirigent, som accepterede og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. På grund af Covid-19 forholdene har
det været umuligt at afholde generalforsamling i maj måned.
2)Formandens beretning:
Bestyrelsen har afholdt 4 møder (heraf 3 virtuelle) og i årets løb er medlemmerne blevet indbudt til at
deltage i 8 arrangementer, herunder udstillingsåbning af Maritimhistorisk udflugt, Maritimhistoriske Quiz
samt boglancering af Kinafarerne mellem Kongens København og Kejserens Kina, vores årbog, der fik
fantastiske anmeldelser i dagspressen. Stor ros til forfatteren Benjamin Asmussen for den fine bog.
Vi har støttet Museets udgivelse af årbogen for 2019, det er nr. 78 i rækken af museets årbøger. Årbogen er
udgivet med støtte fra S.C. Van Fonden, A/S D/S Orients Fond og Venneselskabet.
Formanden kunne berette, at vi fortsat har samarbejde med eksterne foreninger som Maritim Kontakt og
Marinehistorisk Selskab, hvis arrangementer desværre begge blev aflyst pga. Corona.
Desuden har Venneselskabet haft et formøde med Museumsforeningen Sammus som oplæg til et egentligt
møde i november, hvor de blive orienteret om vores samarbejde med museet om frivillige og økonomisk
støtte til museet. Samme emne var indeholdt i en artikel i Søfart, hvilket gav baggrund for et interview i TV
Lorry med Direktøren Ulla Tofte og Steffen Agger fra Venneselskabets bestyrelse.
I 2019 besluttede bestyrelsen at støtte museet med kr. 150.000 til årbogen og kr. 50.000 til arrangementer.
Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning og den blev derefter godkendt.
Direktøren for Museet Ulla Tofte:
Ulla fortalte at 2020 havde været en stor rutchebane. I starten af året havde der været fremgang og med
fint fremmøde, men så kom 11 marts 2020, hvor museet lukkede og man måtte sende medarbejdere hjem
bortset fra ganske få som var tilbage på museet. Der blev søgt om lønpakke og driftskompensation. Museet
var lukket i 2,5 måned. Vennerne donerede et fint beløb til støtte for Museet kr. 250.000 som Ulla takkede
mange gange for. I juni måned var der ikke så mange gæster, men så kom sommerferien og det dårlige vejr
og da regeringen havde nedsat prisen på entre med 50% for alle museer, var der en øget tilgang af gæster,
især børnefamilier. Cafeen lægger hus til flere arrangementer, som også er blevet aflyst pga. corona, man
regner med et underskud, som man håber på at kunne vende efter sommerferien.
Teksterne til Te-selskabsudstillingen. Teksterne er tvetydige og det bliver rettet, så det harmonerer med
det sprog vi taler i dag.
Det var planlagt at åbne en ny udstilling ”Mode i Industrien”, den bliver udsat til foråret og Kløvedal
forlænges til næste år. Ulla, Thorbjørn og enkelte andre foretager et par gange om ugen omvisning i
museet og det tænkes fortsættes onsdage og fredage.
Næste årbog forventes at udkomme i november ”Danmark som Søfartsnation” af Anders Ravn Sørensen.

I 2021 forventes en ny udstilling at blive opsat ”Venedig verdens vildeste Søfarts by”. Den omhandler hvad
der foregik omkring år 1600 og omkring den æra dokumenteret af søkort, genstande og navigation. Skibet
bliver ryddet og den nye udstilling bliver vist her, antagelig i efteråret 2021.
Dirigenten spurgte om der var nogle bemærkninger
Der blev spurgt fra salen hvordan det så ud med besøgstallene for august. Ulla fortalte at i begyndelsen af
august gik tallet op men så kom det gode vejr med 30 grader og så faldt besøgstallet. Der har været en del
tyskere som har besøgt museet. Der blev lavet en brugerundersøgelse i juli måned og det viste sig at 80% af
de besøgene havde hørt om museet gennem venner og bekendte og de vil gerne anbefale det til andre.
Endnu et spørgsmål fra salen - om der er planer længere ud i fremtiden: Ulla svarede at der er planer og
ønske om ny udstilling med skibsmodeller der arbejdes på at skaffe penge til en permanent udstilling af
modeller. Den skal være mere hard core og spænde bredt.

3)Forelæggelse af regnskabet, hvilket blev foretaget af Steffen Agger i Michael Clausens fravær:
Legater:
2019 blev et godt år og vi havde en kursgevinst på ikke mindre end kr. 423.000 sammen med de kontante
udbytter, fik vi et afkast på næsten kr. 500.000. Så kom Corona og der var et brat dyk på markederne i
februar og marts men med et hurtigt comeback. Vi står ultimo juli med ca. kr. 0 i kursgevinst for 2020, så
2019 gevinsten er ikke sat over styr. Balancen udgør Kr. 2.900.000.
Venneselskabet :
Årets resultat blev et underskud på Kr. 147.000 efter at der er ydet støtte til museets arrangement på i alt
kr. 150.000 til årbogen samt kr. 50.000 til siddemøbler.
Efter mellemregning på kr. 218.000 med legaterne, hvorfra pengene til vores bidrag til museet kommer, er
balancen stort set uændret på ca. kr. 250.000
Vi har ydet en ekstraordinær støtte til museet i det vanskelige år 2020, udover de kr. 150.000 til næste
årbog har vi lovet kr. 250.000 til anden aktivitet, som hjælper med at sikre museet efter genåbningen.
Dirigenten kunne fortælle, at der var ren revisorpåtegning og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne
Regnskabet for legaterne blev godkendt.
4)Fastsættelse af kontingent
Ulla foreslog at nedsætte kontingentet til Kr. 400 per år for medlemskab af Venneselskabet med den
ændring at medlemskabet kun giver adgang for en person. Et medlem som har en gæst med, kan medtage
denne med 20% rabat. Dette blev vedtaget.
Ulla oplyste at hvis man fortsat ønsker at have en gæst med gratis, kan man vælge at skifte til M/S KLUB+1.
Prisen for dette medlemskab er kr. 450.

5)Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor:
Formanden Peder Ellegaard ønsker ikke genvalg

Næstformand Finn Wiberg-Jørgensen er villig til genvalg
Steen Sabinsky ønsker ikke genvalg
Bjarne Winther er villig til genvalg
Anne Mentz Hansen er villig til genvalg som suppleant eller som nyvalgt til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer samt nyvalg som
bestyrelsesmedlemmer af:
Anne Mentz Hansen
Søren Berg
samt Per Winther Christensen som suppleant til bestyrelsen
Idet der ikke var andre kandidater, blev de ovennævnte valgt.
Valg af revisor:
Kim Budtz Madsen blev foreslået og valgt
6) Forslag fra medlemmerne:
Anne Jørgensen oplyste at det i vedtægterne er anført at direktøren for Museet skal være kasserer. Det
mente hun burde ændres idet kassererfunktionen varetages af Michael Clausen og bestyrelsen blev
anmodet om at overveje en ændring af vedtægterne således at det ikke af disse fremgår hvem der i
bestyrelsen er kasserer.
7) Eventuelt: Intet
Dirigenten takkede for god ro og orden og inden generalforsamlingen afsluttedes, takkede Bjarne Winther,
på Venneselskabets vegne, Peder Ellegaard for en fornem indsats som formand de sidste mange år, og han
blev udnævnt til æresmedlem af Venneselskabet og fik som gave en rigtig sømandstrøje.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og Peder Ellegaard takkede dirigenten for fin ledelse af
generalforsamlingen samt bestyrelsen for hæderen og gaven.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.00

----------------------------------------------------Ole Bang, dirigent

