
Amagermuseets Venner 
 

Referat af generalforsamling 2020   
 

Onsdag den 16. september kl. 19.30 
i Multisalen, Store Magleby Skole, Kirkevej 8, Store Magleby 

 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning – herunder status fra museumslederen 

a. Museumsleder Søren Mentz 

b. Formand Bente Walløe Poulsen 

3. Regnskab for 2019 v/ kassereren 

4. Forelæggelse af budget v/kassereren 

5. Indkomne forslag: 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelse inklusiv suppleanter og revisor 

På valg er:  

Bente Walløe Poulsen, Margrethe Kristensen, Dirch Schmidt, Lisbeth Scott Magle Pedersen, 

Gry Dandanell Ohrt. 

Suppleanter: Jannik Elmegaard, Kurt Chrilles Christensen 

Revisor: Jacob Larsen  

8. Eventuelt 

 
 

1. Valg af dirigent  

Formand Bente Walløe Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen, som grundet covid19 først 

kunne afholdes i september frem for marts måned som normalt. Lokationen blev i år Store Magleby 

Skole frem for Nordgård grundet afstandskrav.  

Formanden foreslog Dirch Arne Petersen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt og konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

2.a Status fra museumsleder 

Museumsleder Søren Mentz gav en status for Museum Amagers planer for resten af 2020 og de 

foreløbige planer for 500-års jubilæet i 2021. 

 

Man ser frem mod en indtjenings- og åbningsmæssig uforudsigelig afslutning på året. Det står og 

falder med efterårsferien og julemarkederne på Amagermuseet, hvis udførelse i år bliver anderledes 

og med hensyntagen til gældende myndighedskrav. Som planerne er nu, vil publikum blandt andet 

skulle købe billet hjemmefra til et tidsinterval, fordi der kun må være et vist antal mennesker i 

bygningerne ad gangen. Mere information om dette vil blive offentliggjort senere på året. 

 

2021 står i Store Magleby i jubilæets tegn. Kommunen håber på kongeligt besøg af Dronningen i 

begyndelsen af juni. Grundet 500-års jubilæet er der allerede nu forberedelser i gang rent 

udstillingsmæssigt samt inde og ude på især Den Gamle Museumsgård.  

Søren Mentz opfordrer til en dialog om, hvad det er vi fejrer? Dette for at reflektere over og for at  

styrke den lokale identitet og historisk bevidsthed. 



I 2022 har foreningen Amagermuseets Venner 100 års jubilæum, og samme år er planlagt en 

udstilling på Nordgård med historiske genstande fra private borgere. 

 

2. b Bestyrelsens beretning 

Formanden fortalte om 2019’s forløb med foreningens arrangementer og projekter i museets regi og 

takkede alle samarbejdspartnere. Se udsendte beretning. Beretningen blev godkendt.  

Der var herefter enkelte opklarende spørgsmål til beretningen, som blev besvaret. 

 

3. Regnskab for 2019 

Kasserer Kasper Bacher Kristiansen forelagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. 

 

Indtægter i alt: 73.900,00 kr. 

Udgifter: 56.092,36 kr. 

Overskud: 17.807,64 kr. 

 

Af overskuddet blev hensat 15.000 kr. til brug i forbindelse med 500 års jubilæet i 2021 og 100 års 

jubilæet i 2022. Til sammenligning blev der i 2018 hensat 20.000 kr. og i 2017 hensat 10.000 kr. til 

samme formål, så i alt er nu hensat 45.000 kr.  

2.807,64 kr. overføres til næste år. 

 

4. Forelæggelse af budget 

Kassereren fortalte, at det har været svært at lægge et budget for 2020, da covid19 gør 

forventningerne til årets medlemsarrangementer uvis. Men det er planen og håbet, at få budgettet  

til at balancere med et overskud igen. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 125 kr. Dette blev vedtaget. 

 

7. Valg til bestyrelse inkl. suppleanter og revisor 

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:  

Bente Walløe Poulsen, Dirch Schmidt, Gry Dandanell Ohrt. 

 

Margrethe Kristensen og Lisbeth Scott Magle Pedersen har ikke ønsket at genopstille til 

bestyrelsen. Suppleant Jannik Elmegaard blev derfor valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Gert 

Chrilles Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. Han blev valgt. 

 

Suppleanter:  

Bestyrelsen foreslog Lisbeth Scott Magle Pedersen som suppleant. Hun blev valgt og Kurt Chrilles 

Christensen blev genvalgt som suppleant.  

 

Revisor:  

Jakob Larsen blev genvalgt.  

 

8. Eventuelt 

Museumslederens betragtninger om lokal identitet samt den del af formandens beretning, der 

handlede om en bog om Christian II, havde sat tanker i gang hos flere tilhørere, som kom med deres 

kommentarer til emnet. 

Formanden takkede de fremmødte for at deltage på trods af Covid19-pandemien og dirigenten 

Dirch Arne Petersen blev takket for en godt gennemført generalforsamling. 



Kommende medlemsarrangementer: 

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30 – Forfatter Christina Vorre fortæller om Saltholm og sin bog ”De 

sidste øboere.” 

 

 

Tak for en god generalforsamling.  

Venligst bestyrelsen. 

 


