Foreningen Selsø Slots Venner

Referat fra ordinær generalforsamling d. 23. august 2020
Tid og sted

Søndag den 23. august 2020, kl. 16.00
Selsø Slot, Baroksalen, Selsøvej 30 A, 4050 Skibby

Deltagere
Bestyrelsen og 16 medlemmer

Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2. Beretning:
- Bestyrelsens beretning v.
formand Peter Kjeldsen

Bonnie Mürsch blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt - lovlig og beslutningsdygtig
Mange frivillige og timelønnede har ydet en stor indsats, - også
efter Elisabeths afsked. De frivillige findes blandt SSV´s
medlemmer og Skibby Aktive. De timelønnede lønnes af Den
Plessenske Selsø Fond.
Det planlagte marked i juni måtte aflyses pga. corona, men et
nyt marked planlægges i 2021.
Der indkøbes cafémøbler og parasoller til gårdspladsen, da der
er mange, der har lyst til at slå sig ned efter rundturen i museet.
Køkkenet i porthuset er pt. godkendt til ”anretterkøkken”,
hvilket vil sige, at man gerne må servere noget spiseligt, der
IKKE er produceret på stedet. Det undersøges om
Fødevarekontrollen kan give tilladelse til produktion af f.eks.
kager.
Vi er nu i en overgangsfase, og meget vedr. driften vil blive
afklaret inden åbningen til maj 2021.

I starten af året stod det klart, at man ville få en underskud på
- Nyt fra den Plessenske
Selsøfond v. Bente Ahlefeldt ca. 200.000, hvis man fortsatte som hidtil. Dette resulterede i at
museumsleder Elisabeth måtte opsiges pr. 31.7.20.
Fonden er en erhvervsdrivende fond, og vi skal prøve at drive
Selsø, så der i hvert fald ikke fremkommer underskud, men
gerne et mindre overskud, så vi kan sætte vedligeholdsarbejde
og restaurering i gang.
Det er ikke muligt at modtage statsstøtte, men Nationalpark
Skjoldungernes Land vil gøre Selsø til det nordlige center i
Nationalpark Skjoldungernes Land og er interesseret i at støtte
mere og Frederikssund kommune forhåbentlig også.
Bente har forsøgt at ændre/tilpasse vedtægterne, men det er
ikke muligt. Formålet er at vedligeholde stedet og holde åbent
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for offentligheden, og dette skal fastholdes (Fondens vedtægter
kan rekvireres ved henvendelse).
Pga. den dårlige økonomi vil der ikke blive ansat en
museumsleder igen. Man forestiller sig at ansætte en person,
der ”passer på stenene” (bygningerne) og at man udlejer
lokaliteterne til arrangementer, der kører med frivilliges
hjælp. De frivillige vil være meget vigtige partnere, for at få
stedet til at leve.
De populære musikarrangementer vil fortsætte som hidtil, måske vil der blive dannet en ”musikforening”.
Selsø er naturligvis fredet og alt er registreret i Kulturarvstyrelsen. Pt. pågår en gennemgang af 2 arkitekter mhp. en
helhedsplan for at få en prioriteret rækkefølge i
istandsættelser og restaureringer.

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og
beslutning om anvendelse af
overskud eller dækning af
tab i henhold til det
godkendte årsregnskab

Kasserer Karen Larsen, fremlagde det reviderede regnskab for
2019.
Efter besvarelse af opklarende spørgsmål blev regnskabet
godkendt.

4. Forelæggelse af budget og
beslutning om størrelsen af
det kommende års
medlemsbidrag

Karen forelagde budgettet for 2021, som blev taget til
efterretning.
Der blev vedtaget et uændret kontingent i 2021: 150 kr. for
enkeltpersoner, 200 kr. for husstand og 1.000 kr. for institutioner/
firmaer

5. Forslag til vedtægtsændring vedr. pkt. 9 *

Vedtægtsændringen tilbagekaldes, idet den eksisterende tekst

6. Behandling af evt.
indkomne forslag
7. Valg af et bestyrelsesmedlem samt suppleant, der
skal være foreningens
repræsentant i den
Plessenske-Selsøfond
- Peter Kjeldsen er på valg
(modtager valg)

kan tilgodese ønsket om at afholde generalforsamling inden
udgangen af maj måned.

Ingen indkomne forslag

Peter Kjeldsen blev valgt, nu som suppleant.
Merete Mortensen blev foreslået og valgt som repræsentant
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8. Valg af øvrige medlemmer
til bestyrelsen:
- Ruth Birkelund er på valg
(modtager valg)
- Karen Larsen er på valg
(modtager valg)
- Bonnie Mürsch er på valg
(modtager ikke valg)
9. Valg af revisor og
suppleant
- John Birkelund er på valg
(modtager valg)
10. Eventuelt

Ruth Birkelund blev genvalgt
Karen Larsen blev genvalgt
Lone Meier blev foreslået og valgt
Regitze Schrøder blev foreslået og valgt som suppleant.

John Birkelund blev genvalgt

Niels Sander m.fl. påpeger, at man mangler en kontaktperson en leder til at koordinere.
Ernst Theil - IDA: Et problem med for mange publikum til
koncert d. 28.8. løses ved at IDA aflyser deres deltagelse.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.
Formanden takkede for fremmødet og opfordrede til deltagelse i det efterfølgende traktement i
kælderkøkkenet.

D. 27.8.2020

Underskrevet
Merete R. Mortensen
Referent

Godkendt
Peter Kjeldsen
Formand
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