Årsmøde referat
Den selvejende institution(fond) ”Hestebedgård”
Onsdag 18. april 2018 kl. 19.30 på Hestebedgård

14 deltagere. Fra bestyrelsen deltog Carsten Roug, Margit Christiansen, Cathrine Dolleris, Jannick Ringius,
Nicolai Nicolaisen, Bente Porsby, Johnny Bertelsen, Vibeke Heise og Ester Laursen.
1. Valg af dirigent og referent
- Hhv. Nicolai Nicolaisen og Cathrine Dolleris
2. Bestyrelsens beretning til orientering
- Årsberetning 2017 findes som den sidste del af dette dokument.
3. Forelæggelse af institutionens regnskab til orientering
- Regnskab for 2017 blev præsenteret af kassereren Bente Porsby og uddelt til de tilstedeværende
medlemmer. Kontingent for 2017 er uændret, dvs. 200 kr./medlem.
- Medlemskontingent og arrangementindtægter er faldet lidt.
- Der blev derfor efterspurgt gode idéer til at øge besøgstallene og følgende blev nævnt:
∗ Tag kontakt til Ældresagen, Røde Kors, Brugerrådene på Orø og i omegnen, Cyklistforbundet
og Dansk Vandrerlaug for at tilbyde et udflugtsmål.
∗ Ole Nielsen er formand for ”Orø guiderne”, har kontakt til mange turister og vil derfor være
god at alliere sig med.
∗ Turistbureauet i Holbæk har ingen Hestebedgård-foldere og det bør tages hånd om.
∗ Plakat om Hestebedgård og Skovhaven kan sættes op på færgerne og deres opslagstavler for
at tilbyde udflugtsmål og et sted at nyde en madpakke.
∗ Flere aktiviteter, f.eks. farvning af garn i gruekedlen ved Ditte Norlander.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4,2 og 4,3
Bestyrelsesmedlemmer på valg var Carsten Roug, Cathrine Dolleris og Johnny Bertelsen som alle
blev genvalgt.
5. Suppleanter på valg var Vibeke Heise (1. suppleant) og Ester Laursen (2. suppleant) som begge blev
genvalgt.
6. Eventuelt
- Flagstangen mangler en knop. Det blev aftalt at mødes onsdag d. 25.4 kl. 14 for at ordne det.
- Formanden takkede for alle de mange hjælpere i årets løb.
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Årsberetning 2017
Den selvejende institution(fond) ”Hestebedgård”
Der er kun sket få og små ændringer ved bygningerne det forløbne år. I haven er der derimod sket ret store
ændringer idet projekt skovhave har etableret en del bede i den gamle frugthave nord for stakladen, og der
er opsat informationsskilte. Holbæk Kommune har desuden givet tilladelse til at der opføres et drivhus på
4x6 meter i samme område og etableringen af dette blev påbegyndt efteråret 2017. Arbejdet har ligget
stille i vinter.
Museets drift: Har alt i alt været tilfredsstillende. Der har været en mindre øgning i antallet af betalende
gæster, mens der har været et fald i arrangementsindtægterne. Det sidste mest p.g.a. et fald i deltagere i
Vores traditionelle foredragsaftner. Februar/marts var emnerne ”Orø Museum i 75 år” ved Carsten Roug,
”Færgefarten Orø-Holbæk” ved fhv. færgeskipper Torben Nielsen, samt sidst ”Hjemmeplejen på
Orø/Ældrecenter” ved fhv. hjemmesygeplejerske Margit Roug. Sommeren 2017 var emnerne
”Hestebedgård, 10 år efter de første planer om overdragelse til øens befolkning” ved Carsten Roug, ”Orø
Skovhave” ved Cathrine Dolleris. Der var i alt til disse 5 aftner ca 50 deltagere. Det er med sorg i sinde at vi
af den grund har besluttet, forhåbentligt midlertidigt, at indstille vinterens foredragsaftner. Med hensyn til
sommerens foredragsaftner/grillaften er vi foreløbig afventende.
Høstfesten blev afholdt 9/9 med ca 97 deltagere. Høsttalen blev i år holdt af sognepræsten Kirsten
Schmidt, der holdt en utraditionel tale. Der var atter i år et indslag med Orø Folkedansere. Bjarne Højlund
og Søren Sejer, samt Sørens datter stod for musik og sang. Vi have som et nyt indslag formået at få Orøs
mangeårige regionsmedlem, Nicolai Nicolaisen, til at styre aftenens begivenheder som ”toastmaster”. Hele
arrangementet forløb tilfredsstillende og alle der medvirkede skal have stor tak for deres indsats.
Julestue/julemarked/juleridning blev afholdt søndag den 3 december kl. 10-15, med deltagere fra Orø
Rideklub. Der var atter i år spillemandsmusik i stuehusets entre ved Bjarne Højlund og Søren Sejer og i de
julepyntede stuer blev der serveret gløgg og æbleskiver. I stakladen var der atter i år julemarked og der var
fuldt besat til de 17 stadepladser. Det var Jannick Ringius der i år stod for den praktiske afvikling af
julemarkedet, og de fleste stadeholdere var tilfredse med arrangementet, dog skal de klimatiske forhold
bedres yderligere.
Orø Beboerforening havde planlagt et fakkeltog med afgang fra Hestebedgård, men det blev aflyst få dage
før.
Orø Midsommerdage blev i år afholdt fra 30/6-2/7. Arrangementet var vellykket med skønsmæssigt 600
deltagere, men var i år en del generet af regnen der gjorde det umuligt at bruge den normale
parkeringsplads i haven. Der er atter i år planlagt et lignende arrangement.
Besøgsindtægter var lidt højere end budgetteret, men arrangementsindtægter, udlejningsindtægter og
kontingentindtægter lidt lavere end budgetteret. Da de variable udgifter var lavere end budgetteret
sluttede året med et pænt overskud.

Museets/mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i stuehuset og her er er 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. Der er indrettet plads til en del af de øvrige arkivalier, samt nedtaget
udstillingsmateriale, på det gamle kornloft.
Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: gennemgange af dokumenter 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 Hestebedgåd. Der kan udleveres kopi af materiale der ikke er til
salg. Henrik Larsens registrering af avisudklip er nu ført frem til år 2001.
Udstillinger: Udstillingen om vikingetiden i den gamle kostald der blev etableret 2016 kan fortsat ses.
Udstillingen om Østre Færge i stakladen fortsætter. Udstillingen om stakladens renovering 2013-14 er
nedtaget, men planlægges opsæt i mindre format med en kort beskrivelse af stakladens historie fra
bygningen 1919. Der bliver således plads for yderligere udstillinger i stakladen, og her er det planlagt at
genbruge og supplere noget af udstillingsmaterialet i ”Orøs forbindelser med omverdenen” samt
udstillingen om Orø Brugs. Det sidste er aktuelt idet Orø brugs kan fejre 100 års jubilæum 2019.
Vi deltog også i år i ”Det store Teselskab, som Holbæk Museum arrangerer i museumsgården.
Arrangementet var i år relativ godt besøgt og vi havde skønsmæssigt ca 30 henvendelser til vores stand.
Projekt Skovhave: Samarbejdet med gruppen er forløbet tilfredsstillende. Der er etableret flere bede, og
opsat informationsskilte med oplysninger om planter og Skovhavens idegrundlag. Der er søgt, og givet,
byggetilladelse til et drivhus på 24 kvm. Nord for maskinhuset, og de frivillige har udført et stort og meget
tidskrævende arbejde med at forberede etableringen af drivhuset. Som tilskuer kan man kun beundre det
store arbejde der her er udført i løbet af sommeren/efteråret 2017. Projektet er forsinket, væsentligst fordi
det tog lang tid at få byggetilladelsen til drivhuset. Det påregnes nu at hele projektet er færdigt
forsommeren 2018. Alle frivillige der er interesseret i Skovhaven er fortsat velkomne til at tage kontakt til
Cathrine Dolleris, der er tovholder på ”Projekt Skovhave”
Frivilligt arbejde: Der er ikke foretaget en egentlig registrering af det frivillige arbejde, men det skønnes at
omkring 30 personer har deltaget i frivilligt arbejde på gården det forløbne år. Vi er meget taknemlige for
denne hjælp og håber på at man fortsat vil støtte Hestebedgård på denne måde.
Donationer: ”Det lille Orøværksted”, der fremstiller fuglekasser o.a., deltog atter i år i Julemarkedet, og
donerede et større beløb fra dette salg til Hestebedgård. Vi er meget taknemlige for dette.
Mål for sæsonen 2018:
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.
Udstillingen om stakladens renovering nedtages for at give plads til nye udstillinger, af hvilke kan nævnes
udvalgte dele af udstillingen ”Orøs forbindelser med omverdenen, samt om Orø brugs der 2019 kan holde

100 års jubilæum. Udstillingen om Orø i vikingetid og middelalder i den gamle kostald fortsætter, ligesom
udstillingen om Østre Færge gennem tiderne fortsætter.
Til Orødagen første søndag i juni er der gratis adgang for besøgende på Hestebedgård i lighed med tidligere
år.
Der har tidligere været afholdt foredragsaftner om lokalhistoriske emner både vinter og sommer. Der er i år
ikke planlagt sådanne aftner; men vi håber fortsat at finde egnede emner til sommer, ligesom vi igen i år
forventer at indbyde til den traditionelle grillaften. I så fald vil det blive annonceret på Hestebedgårds
hjemmeside www.hestebedgård.dk, samt på Orøkalenderen, ved opslag og på facebook.
Orø Midsommerdage var ved trykningen af årsskiftet planlagt til den 29/6 til 1/7, men er siden blevet
Aflyst. Årsagen var at Holbæk Kommune ikke fandt stakladen egnet som forsamlingslokale, af
brandsikkerhedsmæssige grunde. Vi håber fortsat at midsommerfestivallen kan blive en del af
arrangementerne på Hestebedgård sommeren 2019.
Den traditionelle høstfest afholdes efter planen lørdag den 8/9. Vi håber fortsat på at Holbæk Kommune
Kan give tilladelse til dette arrangement.
2. lørdag i november inviterer Hestebedgård og Orø Museum til Arkivernes dag, og der er gratis adgang.
Lørdag den 1 december indbydes til julestue, juleridning og julemarked som de foregående år. – Og her
Håber vi også på at forholdene i stakladen er sådanne at julemarkedet kan afholdes
Bevaring og sikring af ejendom, effekter og dokumenter:
Den påbegyndte registrering og digitalisering af effekter og dokumenter Fortsætter og det tilstræbes at
Gøre denne viden tilgængelig for offentligheden. Den renovering og sikring af ejendommen, der er
Påbegyndt planlægges fortsat. Ved prioriteringen af disse renoverings- og bevaringsarbejder vægtes
Arbejder, der øger sikkerhed for ejendom og effekter højest, samt tiltag der letter og forbedrer
Formidlingsarbejdet.
Som det fremgår af ovennævnte er der ret stor usikkerhed om flere af vores arrangementer i 2018, og det
kan ikke undgå at få virkning på budgettet for 2018 idet der vil være omkostninger forbundet med at ændre
stakladens konstruktion, samt ændringerne i nedadgående retning, - i hvert fald midlertidigt, i vores
indtægter.
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