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GENERALFORSAMLING
Afholdtes søndag den 14.04.2019 kl. 14 på Greve Museum
Fra Bestyrelsen var mødt:
Formand Steen Rasmussen, kasserer Kenneth Bengtsson, Arne Lindahl samt
suppleanter Poul Eisbo og Hannelore Reisz.
Afbud fra sekretær Lise Adelgaard og Per Rasmussen og museumsleder Mette
Tapdrup Mortensen.
REFERAT
1 Valg af dirigent
Svend Birger Pedersen blev valgt som dirigent. Svend Birger Pedersen konstaterede,
at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt efter vedtægterne og hermed
beslutningsdygtig.
2 Formanden beretning
Formanden bød velkommen.
Vi har p.t. 146 husstande som medlemmer.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
I forbindelse med Greve Kommunes budgetforhandlinger i september 2018, gik der
chokbølger gennem adskillige kommunale institutioner der foreslået nedlagt, herunder
Greve Museum med Mosede Fort. Selv om der i tidligere år har rumlet med
tilsvarende rygter, vurderede Museets ledelse, at der denne gang var fare på færde.
Forslaget blev dog taget lukningslisten i september måned, men sparekniven ramte
dog alligevel Museet således at 30% af det kommunale tilskud forsvandt.
Det betød, at Museet måtte sige farvel til 3 medarbejdere samt acceptere at Greve
Kommunes arkiv overgik til museet uden at der fulgte ressourcer med til arkivets drift.
Kommunen udsendte senere en digital rundspørgeholde til kommunens borgere, hvor
der kunne svares på 3 forslag til Mosede Forts fremtid. Et af spørgsmålene lød på at
sælge grunden og Fortet til private interessenter.

Hele dette forløb viser, sammen med udtalelser fra forskellige personer i
forvaltningen, at der er personer i forvaltningen, der anser Museet og Fortet for
unødvendige omkostninger.
Her må vi som venneforening holde fanen højt og ikke lade nogen lejlighed til at tale
Museets sag gå forbi os.
Så lidt om GMV’s virke:
Museets har på baggrund af de tidligere nævnte nedskæringer hårdt brug for frivillige
hjælpere til at gennemføre forskellige projekter og arrangementer. GMV’s bestyrelse
har flere gange appelleret til Museumsvennerne om hjælp, desværre med ringe
resultat. Kommer der ikke frivillig hjælp, vil Museet være nødsaget til at droppe
projekter og medlemsarrangementer.
Vi havde i juni 2018 en dejlig bustur i Odsherred der blev begunstiget med det
skønneste vejr.
Den tur følges op af en bustur til Hornsherred i slutningen af maj måned, endelig
indbydelse udsendes lige efter påske.
Så har vi en tur til Samlermuseet i Stege i slutningen af april måned, indbydelsen er
udsendt.
Markeringen af 100-året for 1. Verdenskrigs afslutningen den 11. november 2018,
blev markeret med diverse aktiviteter på Fortet. Det blev et publikumsmæssigt
tilløbsstykke. Forhåbentlig blev det en øjenåbner for tvivlerne i Greve Kommune.
Vi sagde farvel til Museets leder gennem 15 år, Henriette Buus, i december 2018. Og
vi sagde goddag til den nye leder, Mette Tapdrup Mortensen, den 1. april i år. Vi
byder Mette velkommen.
GMV’s nytårskur var igen i år en stor succes med stort fremmøde. Stor tak til Kamilla
og Mikkel for deres livlige og humørfyldte præsentation af Museets indkomster.
Så vil jeg sige tak til Museets medarbejdere for et tæt og professionelt samarbejde om
store og små ting.

Også en stor tak til GMV’s bestyrelse for stort engagement og arbejde.

3 Nyt fra Greve Museum
Se i formandens beretning.
4 Fremlæggelse af regnskabet for 2018-2019
Egenkapitalen er kr. 32.482. Diverse udgifter blev belyst.
Vi havde sidste år 137 medlemmer og er i dag 146, hvilket er en lille stigning. Nu
bliver der udsendt kontingent opkrævning efter generalforsamlingen og så vil man se,
hvor mange betalende medlemmer det bliver i 2019. Regnskabet blev herefter
vedtaget.
5 Valg af bestyrelse
Kenneth Bengtsson og Per Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanterne Poul Eisbo og Hannelore Reisz blev ligeledes genvalgt.
Endvidere blev Kai Nielsen genvalgt som revisor.
6 Indkomne forslag fra foreningens medlemmer
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
7 Eventuelt
Der blev foreslået, at der var et arrangement som ”trækplaster” sammen med
kommende generalforsamlinger for at tiltrække flere medlemmer.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet og takkede for god ro og
orden. Steen Rasmussen takkede herefter Svend Birger Pedersen for indsatsen som
dirigent.
Arne Lindahl takkede formand Steen Rasmussen for hans fantastiske og engagerede
indsat til fremme for Greve Museum og Mosede Fortet.
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