Den selvejende institution (fond) ”Hestebedgård”
Referat af 5. årsmøde

Tid

: onsdag 20. april 2016 kl. 19:00

Sted : Hestebedgård

Dagsorden
1. valg af dirigent og referent
2. bestyrelsens 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 genv.
Bente Porsby ikke villig til genvalg
5. valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er Gitte busk-Clausen 1. suppl.
Esther Laursen
2. suppl.
6. eventuelt

Formand Carsten Roug byder velkommen:
Velkommen til det femte årsmøde i Den 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, regnskab
for 2015 og budget for 2016 - 2020 ligger her 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 afhentes.
ad. 1. valg af dirigent og referent Ib Ballisager vælges til dirigent og Jens Johan Dahlkild vælges til
referent.
ad. 2. bestyrelsens beretning til
orientering

Beretning - med samme ordlyd som i Årsskriftet dog med få
ændringer - er skrevet af formanden og gengives her med kursiv :
Bestyrelsens beretning
Vi søgte i januar 2013 om penge til renovering af den gamle staklade
fra 1919. Hensigten var at skaffe bedre forhold for vores
arrangementer, møder og udstillinger ved at bedre klimaforholdene
og belysningen. Det skulle ske ved at forny facadernes
bræddebeklædning, og ved opbygning af vægge mod stuehusloft og
loftet over hestestalden, således at den oprindelige
bjælkekonstruktion blev bevaret.
Dette projekt er nu afsluttet og pengene udbetalt, og da langt det
meste arbejde er udført som frivilligt arbejde har det kun i ringe
udstrækning belastet vores økonomi. Resultatet er blevet over
forventningerne og arbejdsgruppen der stod for dette arbejde skal
endnu engang have tak for veludført arbejde.
Af øvrige renoveringsarbejder kan nævnes at skydedørens ophæng til
stakladen er fornyet. Det gamle ophæng kunne ikke klare den
forøgede vægt, efter at den var blevet isoleret.
En stor gren på det gamle pæretræ ved køkkendøren var knækket og

er blevet fjernet. Det må forventes at også en del af de øvrige store
træer omkring gården må beskæres pga risiko for at grenene knækker
af.
Museets/mindestuens drift: Har været tilfredsstillende. Antallet af
betalende gæster er dog faldet noget i forhold til 2014 til ca 650.
Dette er sket trods en stigning i antallet af forud anmeldte besøg til
39. Det samlede antal besøgende skønnes dog at have været lidt
stigende i forhold til 2014, omkring 2200, idet antallet af besøgende
ved vores arrangementer har været stigende. Specielt må nævnes at
arrangementet ”midsommerdage”, der blev afviklet i stakladen i
weekenden efter midsommer, var en succes med 400-500 besøgende.
Orødagen var vellykket med omkring 150 besøgende.
Til kulturaftenerne, der blev afhold februar/marts og juli/august var
der knap 200 besøgende, et lille fald i forhold til 2014. Vinterens
emner var et foredrag om ”skolerne på Orø”, om ”arkæologiske fund
på Orø og brugen af metaldetektor” samt om ”læger og sygeplejerske
på Orø”. Sommeren 2015 var emnerne ”fortællinger om huse og
mennesker på Brøndevej”, Den traditionelle grillaften hvor der blev
fortalt ”om gamle Orøtraditioner” samt ”Færgefarten og
færgeskipperfamilien ved Østre Færge” . Det sidste arrangement var
blevet aktuelt pga overfartleder Svend Jensens varslede ophør som
overfartsleder ved Østre Færge efteråret 2015. Familien har været
færgemænd her siden 1700-tallet, og med Svend Jensens ophør er en
epoke slut. Alle arrangementer var velbesøgte.
Høstfesten blev afholdt 12/9 med ca. 90 deltagere og var atter i år
vellykket. Hans Erik Hansen holdt en vellykket høsttale, og han
ironiserede her over landbrugets genvordigheder. Der var i år
tilrettelagt en spørgeleg med effekter udlånt af Orø Museum. Det må
vurderes som vellykket og vil blive fulgt op næste år af et lignende
indslag, som vi dog vil forsøge at udvikle yderligere. Arrangementet
er stort og arbejdskrævende, og de mange frivillige der hjalp til, samt
musikerne, skal derfor have en stor tak for Deres medvirken.
Julestue og juleridning blev afholdt 28/11 med deltagere fra Orø
Rideklub. Der var atter i år spillemandsmusik på gårdspladsen. Der
var omkring 100 besøgende i de julepyntede stuer hvor der blev
serveret gløgg og æbleskiver. I stakladen var der arrangeret
julemarked, der var vellykket, med omkring 100-150 besøgende. Af
hensyn til et lignende arrangement i Orøhallen samme dag blev det
efterfølgende aftalt at rykke arrangementet fra lørdag til søndag
næste år.
I weekenden 27-28/6 blev der afholdt en midsommerfestival, ”Orø
Midsommerdage” med musik og andre aktiviteter. Arrangementet
var vellykket med 400-500 besøgende og der er atter i år planlagt et
lignende arrangement.
I anledning af valget juni 2015 blev der 16/6 afholdt et valgmøde
med Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet med ca 45
deltagere.
Der har også været afholdt enkelte private fester i stakladen, og
stakladen – og gården – har vist sig velegnede til sådanne fester. Vi
håber at der også i fremtiden vil være interesse for at bruge gården til
fester af den art. Hvis der ikke er medlemmer af bestyrelsen til stede

kræver det dog at der er nogle der påtager sig det overordnede
ansvar.
Kontingenter og entreindtægter var noget lavere end budgetteret,
medens arrangement- og lejeindtægter var noget større end
budgetteret. Da udgifterne, især grundet øgende varmeudgifter,
udgifter til vedligehold og tryksager, var noget større end budgetteret
blev der i år et underskud i regnskabet.
Museets/Mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i
stuehuset og her er der kun sket få og små ændringer det forløbne år.
De væsentligste arkivalier findes fortsat i depot- og computerrummet
og i det lille kammer ved Kjelds værelse. Desuden er udvalgte skrifter
lagt frem til gennemsyn i havestuen. Henrik Larsens ældste barn,
Inge, døde i vinter, og familien har skænket en del effekter til gården,
der tidligere har tilhørt gården.
Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: Gennemgangen af
dokumenterne er fortsat, ligesom renskrivningen og digitaliseringen
af dokumenter og fotos er fortsat. En del af de renskrevne
dokumenter er nu i hæfteform og kan beses eller købes på
Hestebedgård. Der kan udleveres kopi af materiale der ikke er til salg.
Udstillingen om Orø Skole, i anledning af 200-året for den første
folkeskolelov 1814, er nu nedtaget, og der er planer om i løbet af
foråret at arrangere en udstilling om vikingetid og middelalder på
Orø. Vi vil her bruge en del af materialet fra udstillingen i 2014, men
forbedre billed- og tekstmaterialet.
Maj 2014 åbnede en Fotoudstilling om stakladens renovering fra
starten sommeren 2013. Det er en grundig gennemgang af projektet
med kommentarer, og den forventes fortsat at kunne beses.
Der har været afholdt 6 kulturaftner med knap 200 deltagere.
Vinteren 2015 fortalte Ella Jensen om skolerne på Orø, Kenny
Thygesen fra Holbæk Arkæologiklub fortalte om arkæologiske fund på
Orø og metaldetektorens brug og C. Roug og læger og sygeplejen på
Orø. Sommeren 2015 var emnerne skolerne på Orø ved Ella Jensen,
Ole Nielsen fortalte om gamle orøtraditioner ved den traditionelle
grillaften, og endelig fortalte Svend Jensen om færgefamilien og Østre
Færge. I forbindelse med sidste foredrag er etableret en lille udstilling
om Østre Færge gennem tiderne.
Endelig må det nævnes at Hestebedgårds folder er fornyet og
genoptrykt, samt at Hestebedgård har indkøbt et scenelysanlæg, af
midler doneret af den nu nedlagte vikingefestivalgruppe
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 den store mængde dokumenter,
der findes både på Hestebedgård og Orø Museum, at betragte som
fælles eje. Det gælder især de dokumenter vedrørende Hestebedgård,
der i tidens løb er indleveret til Orø Museum før Hestebedgård blev
overdraget Orø’sborgere. Desuden findes et uformelt samarbejde
med Holbæk Museum og Holbæk Stadsarkiv, samt de øvrige
lokalarkiver i Holbæk Kommune. Det skal nævnes at Orø Museum er
kontraktlig forpligtiget til samarbejde med overstående institutioner.

Hestebedgårds samarbejde med Ø-konsulenten har været sporadisk,
men alt i alt positivt Jens Johan Dahlkild repræsenterede os også i år
ved ”Det store teselskab” som Holbæk Museum arrangerede i
museumsgården.
Hestebedgård har et samarbejde med en gruppe med henblik på
etablering af en Skovhave i en del af Hestebedgårds have. Gruppen
har Cathrine Dolleris som tovholder, og der er sendt en nøje
udspecificeret ansøgning for at få midler til at gennemføre et sådant
projekt.
I anledning af julestue/julemarkeds arrangementet blev Henrik
Persson interviewet på TV Vestsjælland.
Donationer: Af donationer det forløbne år kan nævnes at Henrik
Larsens ældste datter, Inge, døde vinteren 2015-2016 og at familien
har skænket en del effekter der tidligere har tilhørt gården. Den nu
nedlagte vikingefestivalgruppe har doneret midler så Hestebedgård
har kunnet anskaffe et scenelysanlæg, dog på den betingelse at dette
også skal kunne bruges ved andre arrangementer på Orø
Åbningstiderne lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 14-16 samt efter aftale
fortsætter. Der er lukket i vinterperioden fra 1/11 til 28/2, dog således
at der fortsat vil være åbent efter aftale, samt til forud annoncerede
arrangementer.
Entreen på 20 kroner for personer over 12 år fortsætter uændret, og
med gratis adgang for medlemmer.
Årsskriftet er planlagt fortsat i uændret form, og der vil løbende blive
informeret på hjemmesiden samt på Orøkalenderen. Vi vil fortsat
opfordre til, at så mange medlemmer som muligt informerer os om
deres mailadresse, så oplysninger også kan tilgå dem på denne måde.
Sammenfattende kan siges at år 2015 har været tilfredsstillende.
Besøgstal og antal deltagere i arrangementer har været svagt
stigende, mest takket være arrangementet ”Orø Midsommerdage”.
Her tilføjede Carsten Roug, at Midsommerdagene i år strækker sig
over 3 døgn, og Henrik Persson tilføjede, at antallet af medvirkende i
år vil være over 20.
Forholdene i vores arkiv- og depotrum er fortsat utilfredsstillende.
Den nordlige del af staldbygningen mod gården har stort behov for
renovering. Til trods for et mindre underskud i regnskabet vurderes
økonomien som rimelig god. Planerne for år 2016 fremgår af årsskriftet.
Der skal dog tilføjes, at bestyrelsen går med tanker om at få tilladelse
til at omdanne den selvejende institution Hestebedgård til en
forening. Dette er begrundet i flere forhold: Efter nye fondsregler fra
2014 skal aktiverne ved oprettelse af en fond være mindst 1 MIO kr. –
mod tidligere 250.000 kr.. Det var tilfældet da fonden blev stiftet år
2011, men ejendomsværdien er senere faldet til 680.000 kr. så de
samlede aktiver i fonden er klart under 1 MIO kr.. Vi skønnede i år
2008, da venneforeningen blev stiftet, at det ville være fordelagtigt at
være fond, når der skulle søges støttemidler, men det har vist sig nok
ikke at være tilfældet; da vi samtidig har ret store udgifter til revision,

og ”Hestebedgårds Venneforening” stadig står som ejer af
Hestebedgård, vil vi forsøge at få Civilstyrelsens tilladelse til at
nedlægge den selvejende institution ”Hestebedgård” og overgå til en
frivillig forening. Hvis vi får Civilstyrelsens tilladelse, og Holbæk
Kommune også godkender omdannelsen, vil vi indkalde til en
generalforsamling.
Omdannelsen hører jo ikke til i beretningen for år 2015, men vi synes
at man allerede på dette tidspunkt skal orientere medlemmerne om
disse planer. Det vil føre for vidt at udbrede sig mere om fordele og
ulemper ved denne omdannelse, men man er velkommen til at stille
spørgsmål.
Bestyrelsen vil igen i år takke de mange, der gennem frivilligt arbejde
eller sponsorstøtte har hjulpet til i det forløbne år, og vi håber at der
fortsat vil være interesse for at støtte os de kommende år; og til sidst
også en tak til bestyrelsen for tålmodighed og beredvillighed i det
forløbne år.
Den grundige beretning fik applaus fra de fremmødte.
Jens Johan Dahlkild understregede herefter vigtigheden af, at
Hestebedgård fik tilfredsstillende og sikre opbevaringsforhold for de
mange effekter og dokumenter, der fandtes på gården, og opfordrede
til at der arbejdes videre på forbedringsplanerne. Carsten Roug
redegjorde for de forskellige undersøgte muligheder, herunder det
gamle skolekøkken. Ole Nielsen sagde, at den optimale placering af et
arkiv var sammen med et foredragsrum i den ombyggede svinestald.
Her kunne der så samtidig etableres toilet og thekøkken, således som
det oprindelig var skitseret.
ad. 3. forelæggelse af institutionens regnskab til orientering

Kasserer Henrik Persson fremlagde regnskab 2015.
Resultatbeløbet på minus 22.608,29 er ikke reelt, idet der er sket en
ekstraordinær bygningsafskrivning på 8.922 kr., og posten
”vedligeholdelse” på 17.988,06 dækker over en ikke tilbageført afgift
opstået gennem på grund af svært forståelige og konfliktende
tidsfrister.
Som det kan ses af ”Hestebedgård - Budget 2016 – 2020” vil de
kommende år give et beskedet underskud.
Alt i alt er Hestebedgårds økonomi i et meget stabilt leje.
På forespørgsel fra Jens Johan Dahlkild forklarede Henrik Persson, at
den godkendte ansøgning om fritagelse for moms, ville betyde en
besparelse på ca. 12.000 kr. årligt fremover. Endvidere ville en
omdannelse fra Selvejende Institution til Venneforening i hvert fald
betyde en besparelse på udgiften på ca. 8.000 kr. til en statsautoriseret
revisor. Venneforeningen vil kunne ”nøjes” med interne revisore.
Regnskab og budget blev taget til efterretning.

ad. 4. valg af bestyrelsesmedlem- Carsten Roug og Jens Johan Dahlkild blev valgt. Carsten meddelte, at
mer
Cathrine Dolleris indstilledes som nyt medlem. Cathrine redegjorde
for sin uddannelse som geograf og baggrund i permakultur bevægelsen. Som øbo fra 2014 og nabo til Hestebedgård var hun blevet
inspireret af de oplagte muligheder til Skovhave-projektet, hvor de
første arbejder allerede var blevet udført. Etablering af hele projektet
vil var flere år, idet en del af nordhavens græsplæne stadig vil fungere
som P-plads. Cathrine Dolleris blev valgt.

Ole Nielsen ville gerne høre mere om et muligt dyrehold, herunder
høns. Cathrine svarede bekræftende, at der kunne indgå dyrehold i
skovhaveprojektet. Carsten takkede Cathrine for haveinitiativet.
ad. 5. valg af 2 bestyrelssuppleanter

Gitte Busk-Clausen blev valgt som 1. suppleant
Esther Laursen blev valgt som 2. suppleant

ad. 6. eventuelt

Jens Johan Dahlkild påpegede det positive i et samarbejde mellem
Hestededgård og Skovhaven, idet de tilsammen ville øge
Hestebedgårds attraktion. Cathrine gav eksempler på de aktiviteter,
f.eks. undervisning af skolebørn, som Skovhaven åbnede mulighed
for.
Carsten Roug takkede de tilstedeværende næsten 20 personer for et
godt årsmøde.

Referatet er godkendt Hestebedgård den ….....................................
Dirigent

Ib Ballisager ….................................................................................................................................

Referent

Jens Johan Dahlkild ….....................................................................................................................

