Den selvejende institution (fond) ”Hestebedgård”
Referat af 4. årsmøde

Tid
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Sted : Hestebedgård

Dagsorden
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2. bestyrelsens beretning til orientering
3. forelæggelse af institutionens regnskab til
orientering
4. valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4.2 og 4.3
på valg er Ole Nielsen ikke villig til genvalg
Ib Ballisager
villig til genvalg
Henrik Persson villig til genvalg
5. valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Gitte busk-Clausen 1. suppl.
Esther Laursen
2. suppl.
6. eventuelt

Formand Carsten Roug byder velkommen:
Velkommen til det fjerde årsmøde i Den selvejende institution
Hestebedgård.
Mit navn er Carsten Roug og jeg er formand for bestyrelsen.
Nogle praktiske oplysninger: Stemmeberettigede er medlemmer hvor
kontingentet er konstateret indbetalt til Hestebedgård senest dagen før
årsmødet.
Ved indlæg bedes hver enkelt præsentere sig.
Institutionens vedtægter, årsmødereferat fra forrige årsmøde, regnskab
for 2014 og budget for 2014 ligger her og kan afhentes.
Dagsorden for årsmødet kan ligeledes afhentes.
Det bemærkes at punkterne 2 og 3, bestyrelsens beretning og
institutionens regnskab fremlægges til orientering og ikke skal
godkendes. Man er velkommen til at komme med spørgsmål,
kommentarer og ønsker.
Vand, øl og kaffe kan afhentes.
ad. 1. valg af dirigent og referent Ib Ballisager vælges til dirigent og Jens Johan Dahlkild vælges til
referent.
ad. 2. bestyrelsens beretning til
orientering

Beretning, med samme ordlyd som årsskriftet med få ændringer, er
skrevet af formanden og angives her med kursiv:
Bestyrelsens beretning:
Vi søgte i januar 2013 om penge til renovering af den gamle
staklade fra 1919. Hensigten var at skaffe bedre forhold for vores
arrangementer, møder og udstillinger ved at bedre klimaforholdene og
belysningen. Det skulle ske ved at forny facadernes
bræddebeklædning, og ved opbygning af vægge mod stuehusloft og
loftet over hestestalden, således at den oprindelige bjælkekonstruktion
blev bevaret. Vi fik ret hurtigt tilsagn om støtte fra FødevareErhverv
og fra MBBL, via landdistriktpuljen , på henholdsvis 70.910 kr. og
44.400 kr.. Arbejdet gik i gang sommeren 2013, men viste sig hurtigt
at blive langt mere omfattende end planlagt. Desuden ændredes
projektet efteråret 2013, så belysningen skete med glødetrådstrådspærer i stedet for, som oprindeligt planlagt, med lysrørsarmaturer. Og
opbygningen af bræddevægge mod især hestestaldloftet, viste sig også
at blive mere omfattende end ventet, pga alvorlige defekter i bjælkekonstruktionen, og en konstruktionsfejl i den oprindelige sammenbygning af lade og hestestald. Men alt dette er nu fortid. Projektet
blev afsluttet november 2014, og der er nu sendt evaluering og
regnskab til MBBL, og vi håber at kunne få de resterende midler

udbetalt i første halvår af 2015.
Den lille projektgruppe, Henrik Persson, Ib Ballisager,
Jens Johan Dahlkild og Axel Dolleris, der har stået for hele dette
arbejde, skal have megen tak for det omfattende arbejde de har udført, og for deres evne til at finde løsninger på de små og store problemer, der opstod hen ad vejen. Langt det meste af arbejdet er udført
som frivilligt arbejde.
Af øvrige renoveringsarbejde kan nævnes, at der er
opsat varmtvandsbeholder og etableret varmtvandshane i køkkenet,
noget som vi givetvis vil få stor gavn af når der afholdes arrangementer på gården. Arbejdet udført som frivilligt arbejde af bestyrelsesmedlem.
Der er i øvrigt udført almindeligt vedligeholdelsesarbejde af bygningerne.
I haven er der anlagt et bed omkring kastanietræet på SV-stykket.
Bedet blev anlagt af Holger Larsen, der også har beskrevet stedets
historie, og om hvordan området før i tiden var samlingspunkt for
øens ungdom. En del af det gamle stynede poppeltræ ved indkørslen
væltede i stormen og er fjernet. Der resterer nu kun en lille ”skal” af
denne poppel, der var den sidste i en række træer, plantet i begyndelsen af 1900-tallet. Rækken kan ses på forsidetegningen i dette årsskrift. I øvrigt er foretaget almindeligt vedligehold.
Museets/mindestuens drift: Har været tilfredsstillende. Antallet af
betalende gæster er dog faldet noget i forhold til 2013 til ca 850.
Dette er sket trods et stigning i antallet af forud anmeldte besøg til 34.
Forklaringen kan være at 2013 var et specielt år med Dronningebesøg
og arrangement af den første Vikingefestival, noget som nok trak
mange turister til øen. Det samlede antal besøgende er opgjort til
2080, en lille stigning i forhold til 2013, idet antallet af besøgende ved
vore arrangementer har været stigende. Orødagen var vellykket med
omkring 150 besøgende.
Til kulturaftenerne, der blev afholdt februar/marts og
juli/august, var der ca 200 besøgende, en stigning i forhold til 2013.
Vinterens emner var ”Om det gamle lokalsamfund”, ”Landbrug i
gamle dage” og ”Dilettantkomedier og hjemstavnsspil på Orø”.
Sommeren 2014 var emnerne ”Byvandring i det gamle Bybjerg”, Den
traditionelle grillaften hvor der blev fortalt ”om gamle
Orøtraditioner” samt ”om det gamle landsbysamfund”. Ella Jensen
fortalte her – som en fortsættelse af vinterens foredrag – om det gamle
landsbysamfund, sådan som hun erindrede det. Alle arrangementer
var velbesøgte.
Høstfesten blev afholdt 13/9 med ca. 75 deltagere og var
atter i år vellykket. Vi var igen i år begunstiget af godt vejr, og den
nyrenoverede lade viste sig velegnet til arrangementet. Ved en
efterfølgende evaluering var der dog enighed om, at der var behov for
en strammere styring af aftenen, og med flere underholdende indslag.
Arrangementet er stort og arbejdskrævende, og de mange frivillige
der hjalp til, samt musikerne, skal derfor have et stort tak for Deres
medvirken.
Julestue og juleridning blev afholdt 29/11 med deltagere
fra Orø Rideklub. Der var atter i år spillemandsmusik på gårdspladsen. Og der var omkring 100 besøgende i de julepyntede stuer,
hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver. I stakladen var der
arrangeret julemarked, og det var i år Hestebedgård selv der stod for
dette arrangement, der var vellykket, med omkring 150 besøgende.

Det må nævnes at Forlaget Fjordliv her præsenterede sin sidste nye
bog ”Fiskeren fra Næsby” ved Jens Bennet Christensen, der selv var
med ved præsentationen af bogen.
Den 28/6 afholdt musikgruppen ”Engle om natten” et velbesøgt
folkemusikarrangement i stakladen med ca. 100 besøgende.
Arrangementet var vellykket, og stakladen viste sig velegnet til
afholdelse af også sådanne arrangementer.
Pilefletgrupen afholdt atter i år kursus i pilefletning i stakladen med
ca. 20 deltagere.
Der har også været afholdt enkelte private fester i
stakladen, og stakladen – og gården – har vist sig velegnede til
sådanne fester. Vi håber derfor at der i fremtiden vil være øgende
interesse for at bruge gården til fester af den art. Hvis der ikke er
medlemmer af bestyrelsen til stede kræver det dog at der er nogle der
påtager sig det overordnede ansvar.
Kontingenter og entreindtægter var lidt lavere end budgetteret,
medens arrangementindtægterne var større end budgetteret. Da
udgifterne var betydeligt lavere end budgetteret blev overskuddet
større end budgetteret.
Museets/Mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i
stuehuset og her er der kun sket få og små ændringer det forløbne år.
De væsentligste arkivalier findes fortsat i depot- og computerrummet
og i det lille kammer ved Kjelds værelse. Desuden er udvalgte skrifter
lagt frem til gennemsyn i havestuen. Villum Larsen skænkede i
efteråret 2014 4 pelse, der har tilhørt familien, og de findes nu i
samlingerne.
Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: Gennemgangen af
dokumenterne er fortsat, ligesom renskrivningen og digitaliseringen af
dokumenter og fotos er fortsat. En del af de renskrevne dokumenter er
nu i hæfteform og kan beses eller købes på Hestebedgård. Der kan
udleveres kopi af materiale der ikke er til salg.
Udstillinger, foredragsvirksomhed og anden
informationsvirksomhed: Udstillingen om Orø i vikingetid og
middelalder er nedtaget og har givet plads for en udstilling om Orø
Skole, i anledning af 200-året for den første folkeskolelov 1814.
Udstillingen har overskriften ”Fra degn til skoleleder”, og består af
en fotoudstilling med foto af lærere og elever i mere end 100 år, samt
fremvisning af udvalgte protokoller og undervisningsmateriale,
tilbage til første halvdel af 1800-talet. Det er Orø Museum der har
leveret det meste af materialet, i samarbejde med Orø Skole. Men der
er også private personer og tidligere skolelærere der har ydet vigtige
bidrag. Der er mange ”tomme huller”, idet vi mangler både materiale
og navne på mange personer. Vi håber, at der vil være interesse for at
supplere oplysningerne i løbet af det næste år, idet vi har planlagt at
udstillingen løber over sommeren 2015.
Maj 2014 åbnede en Fotoudstilling om stakladens renovering fra
starten af sommeren 2013. Det er en grundig gennemgang af projektet
med kommentarer.
Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø
Museum idet Hestebedgård har et medlem i Orø Museums bestyrelse.
Desuden er en stor del af den store mængde dokumenter, der findes
både på Hestebedgård og Orø Museum, at betragte som fælles eje.
Det gælder især de dokumenter vedrørende Hestebedgård, der i tidens

løb er indleveret til Orø Museum før Hestebedgård og blev overdraget
Orø’s borgere. Desuden findes et uformelt samarbejde med Holbæk
Museum og Holbæk Stadsarkiv, samt de øvrige lokalarkiver i
Holbæk Kommune. Det skal nævnes at Orø Museum er kontraktlig
forpligtiget til samarbejde med overstående institutioner.
Der har været afholdt et enkelt møde med den nyansatte
Ø-konsulenten, Sune Abelgren Nielsen, hvor gården blev fremvist, og
de perspektiver, vi mener, gården har som samlingssted blev omtalt
Der har været afholdt et enkelt møde med Holbæk
Stadsarkiv, Holbæk Museum og de andre lokalarkiver i kommunen,
hvor bl. a. fusionen mellem museerne blev omtalt. Desuden var der
interesse for mulige fællesprojekter, f. ex. byvandringer. Et projekt
med etablering af fælles hjemmeside fandtes god, men ikke realisabel i
øjeblikket.
Jens Johan Dahlkild repræsenterede os også i år ved
”Det store teselskab” som Holbæk Museum arrangerede i museumsgården.
Hestebedgård har været repræsenteret ved forskellige
seminarer og konferencer. Blandt flere kan nævnes, et
turismeseminar i Odense arrangeret af sammenslutningen af Danske
Småøer o.a., samt en ”Erfaringsdag om landdistriktpuljen”
arrangeret ad MBBL, der henvendte sig til tidligere modtagere af
støtte, og med præsentation af projekterne der havde modtaget støtte.
Det er i begge tilfælde vores aktive bestyrelsesmedlemmer, Henrik
Persson (Beboerforening og lokalforum) og Ib Ballisager
(Lokalforum), der har repræsenteret Hestebedgård.
Sammenfattende kan siges at år 2014 har været tilfredsstillende.
Besøgstal og antal deltagere i vores arrangementer har været omtrent
uforandret, eller svagt stigende. Vi er færdige med at projektet med
renovering af stakladen, og resultatet er blevet udmærket. Økonomien
er dog stram indtil vi får pengene fra FødevareErhverv udbetalt.
Forholdene i vores arkiv- og depotrum er fortsat utilfredsstillende og
forholdene ved afholdelse af møder i vinterhalvåret skal også være
bedre.
Åbningstiderne lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 14-16 samt efter aftale
fortsætter. Der er lukket i vinterperioden fra 1/11 til 28/2, dog således
at der fortsat vil være åbent efter aftale, samt til forud annoncerede
arrangementer.
Entreen på 20 kroner for personer over 12 år er planlagt fortsat
uændret, og med gratis adgang for medlemmer.
Årsskriftet er planlagt i uændret form og der vil løbende blive
informeret på hjemmesiden, samt på Orøkalenderen. Vi vil fortsat
opfordre til, at så mange medlemmer som muligt informerer os om
deres mailadresse, så oplysninger også kan tilgå dem på denne måde.
Bestyrelsen vil igen i år takke de mange, der gennem frivilligt arbejde
eller sponsorstøtte har hjulpet til i det forløbne år.
Og til eftertanke: Det er nu i april 8 år siden familien Larsen først
kontaktede os og tilbød befolkningen at overtage gården vederlagsfrit.
Vi så hurtigt, at der var store perspektiver i den gamle gård, men var
også klar over at det var et både arbejdskrævende og
omkostningstungt projekt der lå forude. I hvert fald hvis målet var at
lave gården om, så den fungerede ikke bare som mindestue, men også

som et møde- og samlingssted. Flere af de personer der støttede mest
op om projektet er nu borte, men nye har indtaget deres plads. Det er
både vores pligt at holde fast på det oprindelige mål, så vel som at
tage imod nye ideer med åbent hjerte.
Vi håber fortsat, at der vil være opbakning til institutionens arbejde,
både i form af frivilligt arbejde og økonomisk støtte, eller bare ved at
man møder op og viser sin interesse for, hvad der foregår og/eller
møder op til de arrangementer vi tilbyder.
Den fyldige beretning fik applaus.
Erik Fuchs bemærkede, at Hestebedgårds julemarked havde haft
datomæssigt sammenfald med kræmmermarked i Hallen.
Ib Ballisager svarede, at datoen for Hestebedgårds arrangement var
planlagt i meget god tid, og han havde kontaktet Hanne Ringius
angående julemarkedet, men hun valgte dog alligevel den samme dag
– den 29. nov. 2014
Datoen for Hestebedgårds julemarked er den 28. nov. 2015.
Midsommerdage finder sted den 27. og 28. juni 2015.
ad. 3. forelæggelse af institutionens regnskab til orientering

Kasserer Henrik Persson fremlagde regnskab 2014 i en meget
overskuelig og instruktiv power-point visning.
Resultatbeløbet på minus 2.741 er ikke reelt, idet der er sket en
ekstraordinær bygningsafskrivning på 28.922 kr., og der mangler
stadig udbetaling af LAG-midler på ca. 70.000 kr. De fremtidige
bygningsafskrivninger vil være på ca. 8.000 kr.
Regnskabet fik ros både for udførelse og resultat.

ad. 4. valg af bestyrelsesmedlem- Ib Ballisager og Henrik Persson blev valgt. Som afløser for Ole
mer
Nielsen var indstillet Hanne Skov, som fortalte kort om sin relation til
Orø gennem et 12 årigt ejeskab af et sommerhus på Vibestien, og som
plejer kendskab til gårdens ejer. Kasseren måtte dog gøre opmærksom
på, at kontingent fra Hanne Skov endnu ikke var indgået til
institutionen. Hanne Skov blev derefter valgt under forudsætning af at
beløbet indbetaltes snarest.
ad. 5. valg af 2 bestyrelssuppleanter

Gitte Busk-Clausen blev valgt som 1. suppleant
Esther Laursen blev valgt som 2. suppleant

ad. 6. eventuelt

Carsten Roug oplyste, at emnet for foredragsaften den 13. august nok
ville blive Færge Svend, som kunne fortælle om færgefarten gennem
tiderne.
Jens Johan Dahlkild takkede den afgående næstformand Ole Nielsen
for hans mangeårige, gode og omfangsrige indsats i bestyrelsen for
Hestebedgård. Der blev herefter overrakt en takkegave fra bestyrelsen.
Carsten Roug takkede de tilstedeværende næsten 20 personer for et
godt årsmøde.

Referatet er godkendt Hestebedgård den ….....................................
Dirigent

Ib Ballisager ….................................................................................................................................

Referent

Jens Johan Dahlkild ….....................................................................................................................

