Foreningen Selsø Slots Venner

Referat af ordinær generalforsamling 2021
Tid og sted

Søndag den 9. maj 2021 kl. 16.00
Selsø Slot, - vi sad ved det gamle billethus i det fine vejr

Deltagere

Bestyrelsen: Peter Kjeldsen, Carl Frederiksen, Karen Larsen,
Ruth Birkelund, Regitze Schrøder, Henrik Mortensen og
Merete Rubow Mortensen
samt 6 medlemmer

Dagsorden
Bonnie Mürsch blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt - lovlig og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent

2. Beretninger:
Bestyrelsens beretning v.
formand Peter Kjeldsen

Ved sidste generalforsamling i august 2020 besluttedes
fremover at afholde generalforsamling i maj måned.
Corona-restriktioner har betydet, at det planlagte marked
”Mad, kunst og livsstil” er blevet udsat et par gange, men nu
bliver det en realitet d. 15. august. Vi har heldigvis stadig
mange tilsagn om deltagelse.
SSV indkøbte sidste år 10 cafésæt (bord og 2 stole), foruden 3
parasoller, som caféen får glæde af i år, idet cafétilbuddet
bliver udvidet med Agnetes hjemmebag m.m.
Selsø-Hornsherred Musikforening blev dannet i februar og vil
fremover stå for koncerterne på Selsø.
I denne sæson kommer der 6 koncerter og 1 foredrag.
Der er pt. 50 medlemmer. Medlemmer af musikforeningen
får 50 kr. i rabat på billetprisen. Medlemmer af SSV får 25
kr. i rabat.
Billetter til koncerterne bookes via ”Nationalparkbooking”,
og ikke som tidligere via ”Billetto”. Billetbestillingen har
givet lidt problemer for flere og det drøftedes, hvad der
kunne gøres for at gøre det bedre.

Nyt fra den Plessenske
Selsøfond v. Merete Mortensen

I Fondsbestyrelsen er Niels Martin Viuff (byrådsmedlem og
entreprenør) her i foråret indtrådt i stedet for Lau Larsen.
En ny ”husarkitekt” Leif Hansen har gennemgået bygningen
udvendigt, og søger nu midler til en indvendig gennemgang
mhp. en prioriteret vedligeholdelsesplan. Desuden er
loftsdele blevet sikret mod nedfald og der er i gang sat
konstruktion af et gitter til overdækning af brønden i
gården.
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Efter Elisabeths ophør, er det nu et samarbejde mellem
Fondsbestyrelsen (som arbejdende bestyrelse), de 5
timeløn-ansatte, SSV og den nye Musikforening, der har til
opgave at få Selsø til at fungere, hvilket er lykkedes fint.
Corona-restriktionerne har naturligvis givet og giver fortsat
udfordringer, også økonomisk. Frederikssund giver fortsat
tilskud – kr. 325.000 årligt, og den nye samarbejdsaftale
giver lidt flere muligheder for aktiviteter på Selsø.
Nationalpark Skjoldungernes Land vil i højere grad benytte
Selsøs faciliteter både ude og inde, og der er planer om at
ansætte en koordinator i Nationalparkregi, som i samarbejde
med Skibby Aktive bl.a. skal varetage nogle af deres
aktiviteter på Selsø.

Nyt fra Museet v. administrator
John Larsen

De 5 timelønnede (John Larsen, Lone Meier, Marianne
Stender, Agnete Nielsen og Peder Skytte) varetog den
fortsatte drift efter Elisabeths ophør i sidste sæson og har
også lovet at fortsætte i denne sæson i et fint samarbejde.
Spørgsmålet er, hvordan ser næste sæson ud? Det er et
stort arbejde at administrere og der er mange henvendelser,
der skal tages stilling til, så der kunne godt bruges flere
ressourcer.
Der kan til stadighed bruges nogle frivillige til flere
aktiviteter – også til caféen. Der kunne også være brug for
at genoprette en sy-gruppe, idet der mangler kostumer,
som rundviserne kunne have glæde af. Desværre er flere
kostumer forsvundet sidste år.
Et firma har i samarbejde med NPS arrangeret 5 kajakture
fra Vigen til Møllekrog, med overnatning i telte på
græsplænen v. Selsø, foruden en omvisning på museet.
Frederikssund kommune arrangerer nogle oplevelser på
Selsø for børn hver onsdag i sommerferien.
Et TV-hold har planer om nogle filmoptagelser om Leonora
Christines sidste dage, og forhåbentlig kommer en aftale
snart på plads.
I går aftes havde Agnete en omvisning for børn, hvor de
skulle ”finde spøgelser” og i dag har der været afholdt et
”spøgelseskursus” indenfor.
Således virker det som om sæsonen er kommet godt i gang.

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
2020.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Forelæggelse af budget og
beslutning om størrelsen af det
kommende års medlemsbidrag

5. Behandling af evt. indkomne
forslag
6. Valg af medlemmer til
bestyrelsen
- Ingen er på valg
7. Valg af revisor
- John Birkelund er på valg
(modtager valg)
8. Eventuelt

Karen Larsen 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

Ingen
Bestyrelsen har suppleret sig med Regitze Schrøder, idet Lone
Meier har ønsket at udtræde, men fortsætte som suppleant

John Birkelund blev genvalgt

Frivillige er svære at rekruttere, og det drøftedes hvilke tiltag,
der kunne sættes ind med. Foruden mere reklame/opslag,
forslag om afholdelse af ”hyggesammenkomster” så det ikke
kun er arbejde, der skal bidrages med. Men enighed om, at
også her har corona sikkert holdt nogle tilbage.
Skiltningen fra kirkens p-plads og ind på museet er ved at blive
forbedret. Den kommunale skiltning kunne også være bedre,
men de er ikke så nemme at overbevise, - Merete arbejder på
det i samarbejde med Camilla fra Skjoldungerne.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.
Formanden takkede for fremmødet.
D. 10.5.2021

Underskrevet
Merete R. Mortensen
Referent

Godkendt
Peter Kjeldsen
Formand

Godkendt
Bonnie Mürsch
Dirigent
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