Referat af årsmøde 30. april 2019 på Hestebedgård
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2.
3.
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Valg af dirigent og referent
Nicolai Nicolaisen er valgt som dirigent. Han kom dog lidt senere, så derfor var Carsten Roug dirigent for
punkt 1 og 2 på dagsordenen.
Cathrine Dolleris valgt som referent.
Dirigenten fastslog at årsmødet var lovligt indkaldt og dagsordenen rettidigt udsendt.
Bestyrelsens beretning blev gennemgået af formanden.

Regnskab og budget
Regnskab for 2018 og budget for 2019-2023 blev fremlagt til orientering.
Formanden synes ikke regnskabet er tilfredsstillende, da der er minus på balancen (ca. 9.000 kr.). Dette
skyldes bl.a., faldende besøgstal og at der ikke kunne laves arrangementer i år, pga. den manglende
brandmur i stakladen.

Forsamlingens kommentarer og forslag:
• Omdannelse af Hestebedgård som selvejende institution og fond til alm. forening vil spare udgifter
til revisor (7.000 kr.). Selvom der ikke er krav om at en sådan beslutning tages på generalforsamling,
blev det anbefalet at følge almindelig demokratisk forretningsgang for foreninger på dette punkt.
• Budgettet bør ikke stige, især på medlemskaber, da der ingen strategi er for aktiviteter,
arrangementer, synliggørelse, kontakt til nye kunder eller andre tiltag, der kan forbedre økonomien.
• Tag kontakt med kroen, guidegruppen på Orø, busselskaber, Ø-kontoret m.fl. så der igen kommer
rundvisninger og gæster.
• Hæfter kan gives til biblioteket til udlån og til Ø-kontoret og evt. andre steder til salg.
• Hæfterne kan listes på hjemmesiden med angivelse af, hvor de kan købes.
• Brochurer kan lægges på Ø-kontoret og der bør evt. udarbejdes en ny.
• Aktivitetsniveauet bør generelt højnes gerne med nye aktiviteter.
• Aktiviteter tages op på næstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jannick Ringius og Nicolai Nicolaisen blev genvalgt. Nicolai pointerede at han primært sidder i
bestyrelsen for at hjælpe med overførsel af artefakter fra Landbrugsmuseet til Hestebedgård.
Bente Porsby ønskede ikke genvalg. Torben Christensen er valgt ind.

Carsten Roug og Cathrine Dolleris, som ikke er på valg, fortsætter i bestyrelsen. Johnny Berthelsen
ønsker ikke at sidde i bestyrelsen, men er ikke på valg. Vibeke Heise, som er 1. suppleant, kontaktes med
henblik på at indgå som bestyrelsesmedlem i stedet for Johnny.

5.

Valg af suppleanter

6.

Eventuelt

Vibeke Heise blev genvalgt som 1. suppleant. Ester Laursen blev genvalgt som 2. suppleant.

Ingen yderligere kommentarer.

-- -- --- O --- -- --

Årsberetning 2018
Den selvejende institution(fond) ”Hestebedgård”
Der er kun sket få og små ændringer ved bygningerne det forløbne år. Men I haven
har skovhavegruppen arbejdet videre med etablering af bede og bygning af et
drivhus der nåede at blive stort set færdigetableret udvendigt før nytår. der er
sommeren 2018 udbetalt 25.000 kr. fra Tuborgfondet. Der mangler nu indretningen
indvendigt samt etablering af vand og elektricitet. Dette ventes etableret foråret
2019 så der kan søges om de sidste midler der er bevilget af Friluftsrådet.
Der er søgt om byggetilladelse til at stakladen og Hestebedgårds øvrige bygninger
kan benyttes som forsamlingslokaler og museum og korrespondancen med Holbæk
Kommune og øvrige involverede har været en dominerende del af arbejdet det
sidste år. Der blev juli 2018 givet byggetilladelse til anvendelse som museum m.m.
samt at stakladen kunne anvendes til forsamlingslokale på nærmere specificerede
betingelser. Det viste sig dog, efter indhentning af tilbud, at blive for dyrt. Efter
fornyet dialog med kommunen er det nu stillet i udsigt at en ny byggetilladelse kan
gives, hvis der sker en brandmæssig adskillelse af de enkelte bygninger, og vi har
været i forbindelse med håndværkere for at få et overslag over omkostningerne til
dette.
Museets drift: : Har alt i alt været utilfredsstillende. Der har været et mindre fald i
antallet af betalende gæster, mens der har været et stort fald i
arrangementsindtægterne der kan forklares af at alle større arrangementer måtte
aflyses. Det skyldes at Holbæk Kommune februar 2018 ikke godkendte stakladen og
de øvrige lokaler som forsamlingslokaler af brandsikkerhedsmæssige hensyn. Det
resulterede i at alle større indendørs arrangementer måtte aflyses. Et forsøg på at
afholde høstfesten i forsamlingshuset måtte opgives på grund af for få tilmeldte. Der
blev afholdt 2 udendørs foredragsaftner i juli/august. Ved den traditionelle grillaften
holdt forfatteren Jan Sohn et foredrag om fattigvæsenet i Holbæk, - og på Orø.
Cathrine Dolleris stod for et arrangement med foredrag om ”regenerativt landbrug”

hvor der blev fremlagt beregninger af det forventede udbytte der var
sammenlignelige med det konventionelle landbrugs. Der var ved begge
arrangementer 20-25 deltagere. Besøg på hjemmesiden omtrent uforandret 4603.
Nicolai Nicolaisen stod for et arrangement hvor Socialdemokratisk forening i
Holbæk inviterede til et ”Orø Træf” hvor man kunne høre om forskellige
sundhedspolitiske emner. Der var oplæg ved regionsformand Heino Knudsen,
Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og Nicolai Nicolaisen, med
efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. 60-70 personer deltog i dette møde.
Arrangementet forløb tilfredsstillende og vi er tak skyldig til de personer der var
med at gøre dette arrangement muligt
Høstfesten blev forsøgt afholdt i Forsamlingshuset men måtte aflyses på grund af
for få tilmeldte. Der var lagt en del arbejde i forsøget på at få afholdt dette
arrangement og vi beklager at det var nødvendigt at aflyse det.
Julestue/julemarked blev afholdt lørdag den 1 december kl. 10-15. Der kunne i år
ikke samles ryttere så den traditionelle juleridning kunne gennemføres.
Julemarkedet blev afholdt med enkelte stadepladser i det nyopførte drivhus samt i
telt i haven med bålpladser. Jannick og Cathrine stod for arrangementet. I de
julepyntede stuer var der spillemandsmusik ved Bjarne Højlund og Søren Sejer, og
der blev serveret gløgg og æbleskiver. Begge arrangementer forløb efter
omstændighederne tilfredsstillende med skønsmæssigt 60-70 deltagere.
Orø Midsommerdage måtte aflyses på grund af forbuddet mod at bruge stakladen
som forsamlingslokale.
Besøgsindtægter var i år noget lavere end budgetteret, og arrangementsindtægter,
udlejningsindtægter betydeligt lavere end budgetteret. Det medførte at året
sluttede med et underskud, trods at de variable udgifter blev holdt på et minimum.
Museets/mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i stuehuset og her 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: gennemgangen 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
Hestebedgård. 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. I stakladen
kan ses en udstilling om ”Orøs forbindelser med omverdenen” og der er fremlagt en
del af baggrundsmaterialet om alle udstillingerne.
Vi deltog også i år i ”Det store Teselskab, som Holbæk Museum arrangerer i
museumsgården. Arrangementet var i år heldige med vejret men der var lidt færre
henvendelser til vores stand, skønsmæssigt 20-25, og skuffede lidt
planlægningsmæssigt.
Projekt Skovhave: Samarbejdet med gruppen er forløbet tilfredsstillende. Der er
etableret endnu flere bede, og opsat informationsskilte med oplysninger om planter
og Skovhavens idegrundlag. Drivhuset er omtrent færdigt udvendigt, men der
mangler indretning indvendigt. Der er i juli udbetalt 25.000 kr. fra Tuborgfondet til
dækning af foreløbige udgifter afholdt af ”skovhavegruppen”. Der er bevilget 28.300
kr. fra Friluftsrådet som forventes udbetalt april 2019 hvorefter denne del af
projektet formelt er afsluttet. Der vil dog fortsat være brug for frivillige til det
fortsatte arbejde med udviklingen af ”haven” og man er velkommen til at henvende
sig til Cathrine Dolleris, der er tovholder i projektet.
Frivilligt arbejde: Der er ikke foretaget en egentlig registrering af det frivillige
arbejde, men det skønnes at 25-30 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: Der er i løbet af året givet en del mindre beløb. Desuden er der
indleveret effekter og foto i forbindelse med Arkivernes dag der blev afholdt 2
lørdag i november.
Mål for sæsonen 2019:
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 i stakladen om Orøs forbindelser med omverdenen fortsætter og der
forventes at blive plads til en lille udstilling om Orø Brugs der har 100-års jubilæum
2019. Og der vil her blive fremlagt materiale så man kan orientere sig i Brugsens
historie. 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 vil blive indbudt til grillfest med foredrag og der er planer om
yderligere to foredragsaftner i sommerens løb. Der vil blive annonceret
på Hestebedgårds hjemmeside www.Hestebedgård.dk
samt på Orøkalenderen, ved opslag og på facebook om disse aftner.
Orø Midsommerdage afholdes ikke i stakladen i år idet det ikke
Forventes at stakladen kan nå at blive godkendt som forsamlingslokale
til da Den traditionelle høstfest forventes afholdt lørdag den 14/9, men
Der er fortsat usikkerhed om denne dato. Vi forventer at stakladen er
Godkendt som forsamlingslokale til da.
2. lørdag i november inviterer Hestebedgård og Orø Museum til
Arkivernes dag, og der er gratis adgang.
Lørdag den 30 november indbydes til julestue og julemarked som de
foregående år.
Forestående renoveringsopgaver. Det forventes at arbejdet med
Etablering af brandvægge mellem de enkelte bygninger forventes påBegyndt i løbet af foråret 2019 og være færdigt i løbet af sommeren. Der
Vil være behov for frivillig arbejdskraft ved dette arbejde og alle der er
Interesseret i at hjælpe til bedes henvende sig til bestyrelsen.
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.

