
Støtteforeningens generalforsamling den 24. marts 2022. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent   

Bestyrelsen foreslog Christian Stausholm, som blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 

var lovlig. 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Valget blev udskudt til det evt. blev aktuelt med stemmetællere. 

3. Beretning fra Støtteforeningen 

Året 2021 stod igen i skyggen af coronaen.  Mange af de planlagte arrangementer blev aflyst.  

Arbejdsholdet her på museet var i lange perioder reduceret. Vi kom dog på en aftentur til Herfølge, hvor vi 

besøgte Sydsjællands Veteran Traktormuseum. Der blev gennemført et par andre arrangementer, som alle 

er blevet omtalt i medlemsbladet. Enkelte skal dog nævnes: Traktorrallyet med 21 deltagende traktorer; 

efterårsferien, hvor Leif Nowicki havde opstillet en gammel model togbane. Året sluttede med en 

julemandskørsel for Eskilstrup Beboerforening. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

4. Støtteforeningens regnskab for 2021 (trykt i medlemsblad nr. 37. 2022) 

Kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede enkelte poster. Kontingentbetalingen var 2.000 kr. 

mindre end i 2020. Såfremt et medlem ikke har betalt 2 år i træk slettes medlemskabet. 

Annonceindtægterne ligger stabilt på 24.-25.000 kr. (annoncerne i medlemsbladet). Trykkeudgifterne af 

bladet beløber sig til knap 12.000 kr. Årets overskud blev kr. 47.088. 

Dirigenten oplæste revisionsbemærkningerne. 

Der var ros til foreningen for de lave administrationsomkostninger. 

 

5. Godkendelse af regnskab 2021 og budget 2022 

Regnskabet og budget 2022 blev godkendt uden bemærkninger ved håndsoprækning. Ingen stemte imod.  

 

6. Beretning om årets gang på museet 

Besøgstallet for 2021 blev på 4400.  Museet har med god hjælp fra Mønbogårdfonden erhvervet sig en 

Bukh 554. Det betyder, at vi nu kan præsentere en komplet Bukh samling. Fonden har også bidraget 

økonomisk til renovering af den game Ford-bil. 

Kommunen yder et årligt kontant tilskud på 16.000 kr. til museet. 

 

7. Beretning og tilgang og afgang af materiel 

En komplet oversigt over indgået materiel kan ses i medlemsbladet.  

8. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 



9. Valg til bestyrelsen 

På valg er: Finn Zachodnik, Finn Christiansen og Jørgen Spuur. Alle blev genvalgt. 

10. Valg af suppleanter 

Karl Ellevang Pedersen og Alf Eriksen blev valgt. 

11. Valg af revisorer 

Niels Christian Bjerre og Lars Palle. 

12. Eventuelt 

Intet 

 

 

 

Dirigent Christian Stausholm 

 

 

 

Referent Hans Mølsted Jørgensen    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


