Den selvejende institution (fond) ”Hestebedgård”
Referat af 3. årsmøde

Tid

: tirsdag d. 8. april kl. 19:00

Sted : Orø Forsamlingshus

Dagsorden
1. valg af dirigent og referent
2. bestyrelses beretning til orientering
3. forelæggelse af institutionens regnskab til
orientering
4. valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §4.2 og
4.3
på valg er Carsten Roug, villig til genvalg
Jens Johan Dahlkild villig til
genvalg
Flemming Zangenberg, modtager ikke genvalg
5. valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Gitte Busk-Clausen, villig til
genvalg
Esther Laursen, villig til genvalg
6. eventuelt

Carsten Roug byder velkommen.
ad. 1. Valg af dirigent og referent Ib Ballisager vælges til dirigent. Jens Johan Dahlkild vælges til
referent
ad. 2. bestyrelsens beretning til
orientering

Velkommen til det tredje årsmøde i Dens selvejende institution
Hestebedgård.
Mit navn er Carsten Roug og jeg er formand for bestyrelsen
Nogle praktiske oplysninger: Stemmeberettigede er medlemmer hvor
kontingentet er konstateret indbetalt til Hestebedgård senest dagen før
årsmødet
Ved indlæg bedes hver enkelt præsentere sig
Institutionens vedtægter, årsmødereferat fra forrige årsmøde,
regnskeb for 2013 og budget for 2014 ligger heroppe og kan afhentes.
Dagsorden for årsmødet kan ligeledes afhentes.
Det bemærkes at punkterne 2 og 3. bestyrelsens beretning og
institutionens regnskab fremlægges til orientering, og ikke skal
godkendes. Man er velkommen til at komme med spørgsmål,
kommentarer og ønsker.
Vand, øl og kaffe kan købes.
2. Bestyrelsens beretning: Efter afslaget på midler til at ombygge
svinehuset til møde- og udstillingslokale så vi os om efter andre
muligheder. Her viste den gamle staklade fra 1919 sig at være
velegnet. Det krævede dog en renovering af klimaskærmen og en
bedre belysning. Vi søgte derfor, via Småøernes aktionsgruppe,
NaturErhverv om penge til at renovere stakladen. Desuden søgte vi
midler i Landdistriktpuljen. Begge ansøgninger blev behandlet
positivt. Vi fik bevilget et beløb på 44.400 kr. via Landdistriktpuljen og
70.910 kr., svarende til 50% af godkendte udgifter, via NaturErhverv.
I alt var budgetteret med en samlet udgift på 146.821 kr.. Og i dette

beløb var indregnet frivilligt arbejde for 20.000 kr..
En etableret projektgruppe gik i gang med arbejdet.
Facadebeklædningen blev fornyet mod nord og øst, og taget repareret
mod nordøst. Og der er etableret en rumbelysning i laden med
lysdæmpning. Og arbejdet med etablering af udstillingsbelysningen er
så småt påbegyndt. Der resterer at blive etableret væg mod
hestestaldsloftet og stuehusloftet, lukning af ventilationsåbninger i
loftet, anskaffelse af udstyr til formidling og information og enkelte
andre ting.
Det må nævnes at projektet i efteråret blev ændret. Rumbelysningen
var oprindelig tænkt som lysarmaturer. Dette blev ændret så
rumbelysningen blev etableret med glødepærer med ekstra stor kolbe,
og udført som frivilligt arbejde. Og da facadearbejdet også for
størstedelens vedkommende er udført som frivilligt arbejde har det
krævet en meget stor og ikke planlagt arbejdsindsats af
projektgruppen som vi i bestyrelsen er meget taknemlige for.
Af mindre renoveringsarbejder kan nævnes at stuehuset gavlspids mod
vest er fornyet med nyt vindue. Loftet i forkammeret til Kjelds kammer
er renoveret og skorstenen omfuget.
Museets/Mindestuens drift: Museets drift det forløbne år har været
meget tilfredsstillende. Antallet af besøgende har været noget højre
end budgetteret og antallet af medlemmer omtrent uforandret. Antallet
af betalende gæster var 1115, en stigning i forhold til 2012. Heraf
mange gruppebesøg, og både Orø Kro og Orø Spisehus har været
flittige til at anbefale besøg på gården. Dronningbesøget og
Vikingefestivalen har også trukket turister til øen og dermed til
Hestbedgård. Hvis dertil lægges besøgende til vore arrangementer og
Orødagen har omkring 2045 besøgt gården det forløbne år.
Til kulturaftenerne i februar/marts og juli/august var der omkring
110 besøgende, hvilket var et mindre fald i forhold til foregående år.
Lidt skuffende i betragtning af, at vi til vinterens arrangement havde
valgt emner der fortsat er aktuelle, nemlig Orø Beboerforening,
Hegnegårdens kursuscenter og Orø Strand. Sommerens foredrag var
med tema ”kvindearbejde i Vietnam” og ”Sydafrika”, begge med
mange fine foto. Samt den efterhånden traditionelle grillaften.
Høstfesten blev afholdt 14/9 med ca. 86 deltagere og den var atter i år
vellykket. Den foregik i delvis renoverede omgivelser med nye facader.
Til efteråret forventer vi at kunne byde på endnu bedre forhold idet
renoveringsarbejdet forventes at være afsluttet da. Vigtigst er dog det
forberedende arbejde med opstilling af borde, pyntning og
madlavningen, og det er et stort arbejde der her udføres af mange
frivillige. Vi vil derfor endnu engang takke disse samt musikanterne
der også er med til at give en god stemning.
Julestue og juleridning blev afholdt 30/11 med deltagere fra Orø
Rideklub og med over 100 besøgende og der var atter i år
spillemandsmusik. Pilefletgruppen havde som noget nyt arrangeret
julemarked i stakladen og det var med til at få besøgstallet op. Der er

planer om et lignende arrangement næste år.
Pilefletgruppen afholdt atter i år kursus i pilefletning i stakladen og
det var atter i år vellykket med 32 deltagere.
Kjeld Larsen, der skænkede Hestebedgård til Hestebedgård
Venneforening i 2008, døde 28 oktober, og der blev af familien afholdt
et mindearrangement på gården efter hans bisættelse.
Af de mange besøg på gården må nævnes at Dronning Margrethe
besøgte gården den 3 juni. Hestebedgård var medunderskriver af
indbydelsen til Dronning og med i de forberedende møder til besøget
på gården. Besøget forløb tilfredsstillende og bestyrelsen vil sig tak til
de mange frivillige, incl. Orø Folkedansere der deltog i
arrangementet. Der er taget en del foto fra besøget som kan ses på
gården.
Kontingentindtægter og entreindtægter var noget større end
budgetteret, medens arrangementsindtægterne var omtrent som
budgetteret. Udgifterne var betydeligt lavere end budgetteret og
driftsoverskuddet derfor betydeligt større end budgetteret.
Museets/Mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i
stuehuset og her er der kun sket få ændringer det forløbne år.
Hestebedgårds tidligere ejer, Kjeld Larsen, døde i efteråret og en del
effekter fra boet er efterfølgende skænket til gården. Det drejer sig alt
sammen om ting der har hørt til gården tidligere. De væsentligste
arkivalier findes fortsat i depotrummet og i det lille kammer ved
Kjelds værelse. Udvalgte skrifter er lagt frem til gennemsyn, og en del
kan købes.
Udstillinger, foredragsvirksomhed og anden
informationsvirksomhed: Udstillingen med fotos der blev taget til
Orøkalenderen 2013 er nedtaget og i stedet er opsat en
plancheudstilling om Orø i vikingetid og middelalder. Udstillingen
blev lavet i forbindelse med vikingefestivalen på Orø der blev afholdt
22-24 juli og inddrager også Isefjordsområdet, der havde en helt
central betydning i vikingetiden og den tidlige
middelalder. Udstillingen kan fortsat ses, men er planlagt nedtaget
inden sommersæsonen. I forbindelse med julestuearrangementet havde
vi som tidligere år en lille udstilling med gamle julekort, som nu er
nedtaget.
Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø
Museum idet Hestebedgård har et medlem i Orø Museums
bestyrelse. Desuden er en stor del af de dokumenter der findes på
både Hestebedgård og Orø Museum at betragte som fælles eje. Det
gælder især de dokumenter vedrørende Orø og Hestebedgård der i
tidens løb er indleveret til Orø Museum, før Hestebedgård blev
overdraget Orø’s beboere. Desuden findes et uformelt samarbejde
med Holbæk Museum og Holbæk Stadsarkiv og øvrige lokalarkiver i
kommunen.

Hestebedgård har medvirket ved planlægningen af Dronningens besøg
på Hestebedgård 3 juni 2013 og deltaget i flere møder om dette. Ole
Nielsen, der var initiativtager til at invitere Dronningen, har været
med i Holbæk Kommunes planlægningsgruppe, og ydet et væsentligt
bidrag til at Regentparrets besøg forløb tilfredsstillende.
Ole Nielsen har ligeledes deltaget i planlægníngen af
Vikingefestivalen 22-24 juli 2013 og var også her med i styregruppen.
Der har været afholdt et enkelt møde med Holbæk Stadsarkiv og de
øvrige lokalarkiver i kommunen, hvor krav til registreringen af
arkivalierne og samarbejdet mellem lokalarkiverne blev diskuteret.
Sammenfattende kan siges at 2013 har været et tilfredsstillende år.
Besøgstallet er steget, økonomien er tilfredstillende og vi er kommet i
gang med en renovering af stakladen der, når den er færdig, vil betyde
bedre forhold for vore arrangementer og udstillinger. Vores arkiv- og
depotrum er dog fortsat ikke tilfredsstillende, og forholdene ved
afholdelse af møder i vinterhalvåret skal også være bedre. Det må dog
vente til nuværende projekt er færdigt.
Åbningstiderne lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 14-16 planlægges
fortsat fra 1/3 til 31/10. Der er således lukket mellem 1/11 og 28/2.
Der kan dog åbnes ved henvendelse til bestyrelsen, og de planlagte
arrangementer vil blive afholdt som annonceret.
Entreen på 20 kroner for personer over 12 år er planlagt fortsat
uændret, og med gratis adgang for medlemmer.
Årsskriftet er planlagt i uændret form, og der vil løbende blive
informeret på hjemmesiden, samt evt. i Orønyt og på Orøkalenderen.
Vi vil fortsat opfordre til at så mange medlemmer som muligt
informerer os om deres mailadresse. Det vil lette vores udsendelser af
information. – Men må selvfølgelig ikke medføre at andre medlemmer
ikke får del i lignende information.
Bestyrelsen vil igen i år takke de mange der gennem frivilligt arbejde
eller sponsorstøtte har hjulpet til det forløbne år.
Vi håber at der fortsat vil være opbakning til institutionens arbejde,
både i form af frivilligt arbejde og økonomisk støtte, eller bare ved at
man møder op og viser sin interesse for hvad der foregår og/eller
møder op til de arrangementer vi tilbyder.
På forhånd tak
På bestyrelsens vegne
Carsten Roug
Jens Johan anførte, at de i beretningen oprindelige armaturer til stakladen var lysrørsarmaturer, nemlig den billigste løsning. Disse blev
kasseret og i stedet er nu ved frivillig arbejdskraft opsat glødelamper
med stor glaskolbe, som også oplyser ladens loft. Denne løsning har
givet et virkelig smukt og anvendeligt rum til udstillinger, fester og

andre arrangementer.
ad. 3. forelæggelse af institutionens regnskab til orientering

Den store stigning i el-udgift er begrundet i driften af varmepumperne.
Udgiften til projektmaterialer m.m. på kr. 75.250,01 er til stakladens
renovering.
Selve projektansøgningens opdeling er ret kompliceret, spec. vedr. elprojektet, idet materialeudgifterne til f.eks. de smukke glødelamper er
højere end ansøgt, men der kompenseres ved at arbejdslønnen er
reduceret ved hjælp af frivilligt arbejde.
Projektet gennemføres inden for bevillingen.
Kassereren forklarer, at der nu skal bruges formuleringen ”disponibel
kapital” i stedet for formue / overskud / underskud.
Kontingentet fortsat på 200 kr.

ad. 4. valg af bestyrelsesmedlem- Carsten Roug og Jens Johan Dahlkild genvalgtes.
mer
Som nyt medlem til bestyrelsen blev foreslået Bente Porsby, som
modtog valget.
ad. 5. valg af 2 bestyrelsessupple- Gitte Busk-Clausen valgtes som 1. suppleant og Esther Laursen
valgtes som 2. suppleant.
anter
ad. 6. eventuelt

Osvald Laursen ville gerne have opsat skilte, som kunne henvise til
Hestebedgård. Både placeringen af et sådant skilt samt et skilt for
museet kunne blive taget op i lokalforum.
Der bliver afholdt høstfest på Hestebedgård 13. september 2014
Formanden takkede for et godt årsmøde.

Referent J.J.Dahlkild

