Nyborg Museumsforening

Nyhedsbrev
Besøg på skolemuseet
på Sinatur Hotel Storebælt
TID: En af følgende aftener:
13., 14., 22. eller 23. april kl. 19-21
STED: Receptionen, Hotel Storebælt,
Østerøvej 121, Nyborg
PRIS: 40 kr. for kaffe og kage
(særtilbud fra hotellet til foreningens medlemmer)
TILMELDING: Senest 10. april til sekretæren
med angivelse af, hvilken aften der ønskes.
Der er 24 pladser pr. aften!
Det sidste års tid har Kaj og Tove Bonde brugt det
meste af deres fritid på at flytte skolemuseet fra
Birkhovedskolens kælder ud på Danmarks Lærerforenings kursusejendom og hotel, og de er nu klar
til at vise det imponerende resultat frem for
besøgende. Samtidig giver Kaj Bonde en indføring i
stedets, samlingens og Nyborg skolevæsens historie.

April-juli 2015

Åbning af udstilling med
Nyborgmalerier af Hans Eriksen
TID: Kulturnatten, fredag den 29. maj
kl. 17.00
STED: Borgmestergården
Nyborg Museumsforening og Østfyns Museer er
gået sammen om at arrangere en udstilling med et
udvalg af værker med maleren Hans Eriksens
(1912-1982) Nyborgmotiver. Udstillingen åbner
denne aften med et let traktement og nogle gode
historier om maleren fortalt af Johan Pohlmann,
der gennem mange år var ven med familien
Eriksen og i dag er inkarneret samler af
kunstnerens værker. Udstillingen løber frem til den
23. august 2015. I forbindelse med udstillingen
udgiver museumsforeningen et katalog med både
de udstillede og adskillige andre af kunstnerens
Nyborgmotiver; da kataloget sælges til
fremstillingsprisen, er prisen 50 kr. for alle, inkl.
foreningens medlemmer.

Udgivelse af årsskriftet
Nyborg – før & nu 2014
TID: Kulturnatten, fredag den 29. maj
kl.19.00-20.30
STED: Nyborg Slot
Kom og bliv præsenteret for det nye årsskrift, der
udleveres gratis til foreningens medlemmer.
Yderligere eksemplarer kan købes med 10 procents
medlemsrabat i museumsbutikken. Det vil også
være muligt at betale kontingent, 250 kr., for
2015/16.

Hvis du modtager dette nyhedsbrev på papir,
opfordres du til at sende din mailadresse til sekretæren,
så du fremover kan få nyhedsbrevet og aktuelle tilbud i mailboksen!

Forårsudflugt til Rønningesøgård og Rønninge Kirke
TID: Lørdag den 13. juni kl. 12.30-ca. 16.30
STED: P-pladsen bag Nyborg Slot
MEDBRING: Kaffe og kage el.lign. til eget forbrug
TILMELDING: Senest 4. juni til sekretæren

Vi fordeler os i de fremmødte biler og
kører til Rønningesøgård, hvor ejeren,
Stig Daniel Bille Brahe Selby, vil vise
os gårdens forgænger, Tvevad Voldsted,
og fortælle om hovedbygningen, hvor vi
desværre ikke kan komme ind, da det
udelukkende er privat beboelse. Efter
en tur gennem parken og frem til
stedets gravkapel bænker vi os i jagtkælderen, hvor vi kan nyde den
medbragte kaffe og kage. Derefter kører
vi til Rønninge Kirke, hvor sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen tager imod,
og foreningens næstformand, Rasmus
Agertoft, fortæller om kirkens historie,
ikke mindst forbindelserne til
Rønningesøgård.

Referat af Nyborg
Museumsforenings
generalforsamling 2015

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Ivar Hviid, Peter Dansholm og Rasmus Agertoft
genvalgt. Erik Press valgt som 1. suppleant, Jørn
Lohmann som 2. suppleant.

1. Valg af dirigent
Tove Jensen valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig i henhold til
vedtægterne.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Frank Sørensen og Ove Sindal revisorer, Gerd
Nellemann revisorsuppleant.

2. Formandens beretning
Formanden omtalte tiltagene omkring
bevillingen på 276 mio. til Nyborg Slot,
udbygningen af Johannes Larsen Museet med ny
fløj og fuglehus og udvidelsen af Vikingemuseet
Ladby. Østfyns Museer kom ud af året med et
lille overskud. Den øvrige beretning kan læses i
Nyborg – før & nu 2014. Johan Pohlmann
spurgte til kirkens tårnur og kommenterede
navnet ”Borgmestergården”.
4. Regnskab 2014
Regnskab fremlagt og godkendt. Det udviste et
overskud på 42.749,88 kr. Foreningens samlede
kassebeholdning er nu 157.737,80 kr. Regnskabet
kan rekvireres hos kassereren. Kassereren
takkede de bude, der sparer foreningen for mange
penge ved at udbringe nyhedsbreve og årsskrift.
5. Budget og kontingent 2015
Bestyrelsen foreslog et enhedskontingent for alle
husstande på 250 kr. med adgang til alle Østfyns
Museers enheder. Dette muliggør samtidig en
indførelse af det af mange medlemmer ønskede
medlemskort. Vedtaget. Budgettet kan rekvireres
hos kassereren.

9. Eventuelt
Rasmus præsenterede den kommende klodseby, som
foreningen sponsorerer.
John opfordrede alle til at indsende mailadresser og at
tilmelde sig frivilliggruppen.
Lasse spurgte til bestyrelsens politik i forbindelse med
personlige gaver.
Der deltog ca. 85 medlemmer i generalforsamlingen.
Tak til Henriette og hendes personale i Sprotoftens
Aktivitetshus for servering af fornemme snitter,
kaffe og kage samt borddækning og oprydning.
Tak til Janus for en spændende forsmag på hans
kommende bog om Chr. 2.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig,
jf. nedenstående adresseliste.
Repræsentanter til Østfyns Museers bestyrelse er uændret
Ivar Hviid, Rasmus Agertoft og Elin Høj Jensen.
Bestyrelsen for Nyborg Museumsforening
Formand: Ivar Hviid – 65 31 31 37 – ihv@aagaardadvokater.dk
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
Peter Dansholm – 65 30 25 82 – peter_dansholm@hotmail.com
Elin Høj Jensen – 65 31 27 66 – ehoj@privat.dk
Anne-Berit Høj Nielsen – 65 30 30 32 – abhn@mail.tele.dk

