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Foredrag om
Kong Hans
TID: Mandag den 16. april
kl. 19.00
STED: Aktivitetshuset,
Sprotoften 1, Nyborg
TILMELDING: Senest
den 12. april til sekretæren.
De 50 pladser besættes efter
først til mølle-princippet
Kong Hans, dronning
Christine og deres børn
er temaet for årets
Danehof. Men hvem var
kong Hans, der var
konge fra begyndelsen
af 1480’erne til 1513, og
hvordan var hans og
hans dronnings tilknytning til Nyborg?

Erland Porsmose, der i
øjeblikket skriver på en
bog om kong Hans og
hans tid, holder et
medrivende foredrag om
kongen, hans familie og
hans tid. Der serveres
kaffe og kringle.

Se desuden
www.nyborgslot.dk eller
dagspressen vedrørende
Kongens Dram 2018
(11. april) og ”Nyborg
skyder sommeren ind”
(26. april).

Rundvisning på Ørbæklunde
TID: Søndag den 10. juni kl. 12.15
MØDESTED: Parkeringspladsen bag Nyborg Slot
TILMELDING: Senest den 1. juni til sekretæren. Begrænset antal pladser,
der besættes efter først til mølle-princippet
Ingen, der kører ud af Ørbæk mod syd, kan undgå at lade blikket dvæle
et øjeblik ved de karakteristiske renæssancegavle på den statelige
herreborg Ørbæklunde.
Nu inviterer Nyborg Museumsforening til en sommerudflugt med et
nærmere kig på det spændende sted, der siden 1782 har været ejet af
familien Lange. Dets historie går dog meget længere tilbage. Faktisk
fortaber dens begyndelse sig i tågen, og selv hovedbygningens præcise
bygningsår strides de lærde om.
Vi mødes ved Nyborg Slot, hvor vi fordeler os i de fremmødte biler og
kører til Ørbæklunde. Her tager den nuværende ejer, Lars-Hågen Lange,
imod og viser os rundt i både den gamle hovedbygning og på godsområdet, hvor han fortæller om fortid og nutid. Efter rundvisningen kan
man nyde sin medbragte kaffe i parken. Museumsforeningen sørger for
kage.

Kulturnat med
udgivelse af årsskriftet
”Nyborg – før & nu 2017”

Danehof

TID: Fredag den 1. juni kl. 19.30. Der kan
komme ændring, så se venligst dagspressen
STED: Rådhuskantinen, Nyborg Rådhus

Heldigvis var der mange af vore medlemmer, der meldte
sig til at tage vagter i museumsforeningens bod til julemarkedet, så vi kunne bemande de fleste perioder med tre
personer. Nu har vi igen brug for jeres hjælp.

Traditionen tro vil årsskriftet blive
præsenteret – i år med et indslag, der
indbefatter såvel kor- som fællessang.
Medlemmer af Nyborg Museumsforening kan få årsskrift og medlemskort for 2018/19 udleveret. Belært
af sidste års lange kø kan man ikke
betale kontingent.

Referat af
generalforsamling 2018
1. Valg af dirigent
Tove Jensen valgt.
2. Formandens beretning
Beretningen kan læses i det
kommende ”Nyborg – før & nu 2017”.
Beretningen blev taget til efterretning.

TID: Weekenden den 7.-8. juli
STED: Se venligst dagspressen

I lighed med de foregående år vil vi meget gerne have
medlemmernes hjælp i vores bod på årets Danehof.
Der vil blive tale om mindre vagter i tidsrummet lørdag
kl. 10-17 og søndag kl. 10-16. Der vil hele tiden være et
bestyrelsesmedlem til stede i boden. Tilmelding til kasserer
Peter Engel med oplysning om, hvornår og hvor længe
I kan deltage. På forhånd tak!

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Opstillet var bestyrelsesmedlemmerne Peter Engel, John
Maalø Larsen, Elin Høj Jensen og Anne-Berit Høj Nielsen.
Alle genvalgt. Som suppleanter valgtes Jørn Lohmann som
1.-suppleant og Torben Kragh Jensen som 2.-suppleant.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Til revisorer valgtes Karen Margrethe Nielsen og Benny
Collenburg. Til revisorsuppleant valgtes Gerd Nellemann.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

3. Beretning fra interessegrupper
Udgik.

9. Eventuelt
Intet.

4. Regnskab 2017
Årets overskud var på 5357,35 kroner.
Formuen var pr. 31.12.2017 på
211.163,41 kroner. Regnskabet
godkendt. Det kan rekvireres hos
kassereren.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Ivar Hviid Næstformand: Rasmus Agertoft
Kasserer: Peter Engel Sekretær: John Maalø Larsen
Medlemmer af Østfyns Museers bestyrelse: Ivar Hviid,
Rasmus Agertoft, Anne-Berit Høj Nielsen Suppleant:
Erik Press

5. Budget og kontingent 2018
Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på 40 kroner til 300 kroner for
almindelige medlemmer, foranlediget
af at det er aftalt, at der skal være ens
kontingent i de to museumsforeninger
under Østfyns Museer. Vedtaget.
Budget godkendt. Det kan rekvireres
hos kassereren.

Bestyrelsen for Nyborg Museumsforening
Formand: Ivar Hviid – 65 31 31 37 – ihviid@hotmail.com
Næstformand: Rasmus Agertoft – 40 59 90 95 – r@smusagertoft.dk
Kasserer: Peter Engel – 40 31 63 56 – peter.engel@skolekom.dk
Sekretær: John Maalø Larsen – 65 31 58 16 – billum@larsen.mail.dk
Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Erik Press – 51 34 69 98 – epr@c.dk
1.-suppleant: Jørn Lohmann – 53 80 20 46 – 5800lohmann@gmail.com
2.-suppleant: Torben Kragh Jensen – 23 95 73 85 – torbenkj@mail.dk

