FORENINGEN

KØBMANDSGÅRDENS VENNER
Generalforsamling 2015
Ved generalforsamlingen, der blev afholdt i forbindelse
med Forårsmødet på Købmandsgården den 18. april, var
mødt 9 medlemmer og andre interesserede.
Årsberetning for 2014
På vegne af bestyrelsen berettede Morten Rasmussen
Fangel om det forgangne år:
Forårsmødet på Købmandsgården i 2014 blev afholdt
den 26. april kl. 14-17.00. Det blev et vellykket
arrangement med over 20 deltagere – hvoraf de fleste var
tilrejsende fra bl.a. Vibeke og Morten Fangels
boligfællesskab. .
Før kaffebordet i de gamle stuer var der indlæg af Lis
Nymark, Økomuseum Samsø om middelalderborgene på
Samsø. Efter kaffen var der indlæg ved Bent Sjørslev fra
Slægts- og Lokalhistorisk Forening om DECCAstationen på Samsø, højtlæsning af Peder Fangels
erindringer fra sommerferier i 1940’erne på
Købmandsgården og ved Lis Neergaard, stedets
slægtsforsker om seneste nyt om Augusta Vallentins
store broderi i Tekstiludstillingen.
Dagen efter aflagde en flok medlemmer besøg ved
familiens tre gravsteder på Tranebjerg Kirkegård, hvis
vedligeholdelse delvis betales af Foreningen.

Laurentius Rasmussen, søn af Lars og Helene, hustru
Petra, sønnen Bent Rasmussen, dennes hustru Helga
– og sønnen Finn.
Dagen efter Forårsmødet i 2014 var der lejlighed til
at besigtige anlæggelsen af den nye færgehavn syd
for Ballen – et projekt gl. Lars Rasmussen kæmpede
for midt i 1880’erne. Se nærmere herom i ”Set fra
Samsø”.
I sommerens løb stod foreningen som medarrangør
af Rundvisninger og Eftermiddagsbesøg på
Købmandsgården. - I årets løb har bestyrelsen
fortrinsvis holdt kontakt via mail.
Medlemmer især på Samsø var inviteret til at deltage
i sæsonens sidste eftermiddagsbesøg på
Købmandsgården sen sidste søndag i august.
I løbet af efteråret 2014 var planlagt afholdelse af et
aftenmøde for bestyrelsen og interesserede
medlemmer i Hovedstadsområdet. Men mødet blev
ikke afholdt.

Grundlæggeren Lars Rasmussen, første hustru Arine og
anden hustru Helene.

Information til medlemmerne er sket ved
udsendelser ca. 3 gange årligt. Materiale om stedet
og stedets historie blev fortrinsvis formidlet via
www.kobmandsgarden.dk.
Der medsendes opdateret medlemsliste. Aktuelt er vi
36 medlemmer.
Det kan oplyses, at et af vore længstvarende
medlemmer, Kirsten Larsener flyttet til Lindely
Ældreboliger, Sankt Lukasvej 9A, 2900 Hellerup.
Årsregnskab for 2014
Foreningens regnskab blev gennemgået af Anders
Meldgaard. Regnskabet er medsendt dette referat.

Johannes Rasmussen, søn af Lars og Helene, første
hustru Anna, anden hustru Caroline og datter Helene

Regnskabet afspejler at en del medlemmer ikke fik
betalt kontingent for 2014 – Anders vil følge tættere
op på betalingen i 2015.

Hvad angår udgifter, er der ikke betalt de aftalte kr.
2.000 for sekretariats-assistance, porto og kopiering hos
Firmaet L. Rasmussen.

Samtidigt flyttes betalingen for Johannes Rasmussen
også til foreningen fra firmaet.
Bestyrelsesvalg

I stedet blev det besluttet at foreningen i 2014 yder et
tilskud på kr. 5.000 til den formentlig sidste
bogrenovering. - Regnskabet blev godkendt.
Handlingsplan 2015
Forårsmøde i 2015 blev afholdt – som generalforsamlingen – lørdag den 25. april kl. 13-17. Vi mødtes
til frokost og udveksling af nyheder på det nye
Søfartsmuseum i Helsingør – fulgt af en informativ
rundvisning på det imponerende museum.

Til bestyrelsen blev genvalgt:
Anders Meldgaard, Helene Harild, Lis Neergaard,
Lise Fangel, Thilde Fangel, Niels Henrik Nielsen
(Slægts- og Lokalhistorisk Forening) og Morten
Rasmussen Fangel.
Firmaets planer
Morten berettede i tilknytning til
generalforsamlingen om årets gang på
Købmandsgården.
•
•
•
•

Fra venstre: Vibeke Fangel, Lis Neergaard, Lise Fangel,
Corinne McDonald, Anders Meldgaard, Neil McDonald
og Morten Fangel. Øvrige deltagere var Vibeke og
Caspar Sonne.

•

I løbet af efteråret 2015 afholdes aftenmøde for
bestyrelsen og interesserede medlemmer i
Hovedstadsområdet.

•

Forårsdagene på Købmandsgården i 2016 er aftalt til
den 29. april – 1. maj. Her er det igen planen også at
invitere Vibeke og Mortens boligfællesskab.
Budget 2015
Kontingent blev ved sidste års generalforsamling fastlagt
uændret til 350 kr. for almindelige medlemmer og 175
kr. for samsinger, studerende, pensionister og
medlemmer bosat i udlandet.
Ved nærværende generalforsamling bekræftedes, at
kontingent for 2016 også vil være uændret - og forventes
være det samme en del år ud i fremtiden. Derfor
opfordres medlemmer til via netbank at arrangere faste
årlige overførsler. Det vil spare kassereren for en del
arbejde med at udsende remindere.
Medlemmer der ikke har e-mail vil fortsat modtage
indbetalingskort.
Vedr. budgettet for blev aftalt, at foreningen fra 2015 kan
stå for betaling for gravstedet for Petra og Laurentius
Rasmussen, Finn Rasmussen og Helga og Bent
Rasmussen. Helt eller delvis afhængigt af hvad Helga og
Bents familie ønsker.

Generelt satses fortsat på udlejning til kurser,
ferie og familiefester – belægningen var fin i
2014 og ser også OK ud for 2015.
Butikken drives fortsat af Lars Damgård – under
overskriften ”Smagen af øen”. I foråret blev der
indgået ny lejeaftale for 2015.
I foråret 2014 er vinduerne i hele sydfacaden
blevet udskiftet i nænsom stil.
TV2 Østjylland har i marts 2014 optaget en
halvtimes udsendelse om gl. købmand Lars
Rasmussen historie. Blev udsendt januar 2015.
I efteråret 2014 blev i underetagen af
Trælastladen indrettet et ekstra grupperum til
kurser. Er forberedt til evt. udbygning til en topersoners feriebolig.
Der er arbejdet videre på at få godkendt en
opdeling af grunden i fire matrikler – og en
opdeling af hovedbygningen i ejerboliger. Blot
som en af flere mulige modeller for stedets
videreførelse.

I øvrigt henvises til separat Årsberetning for
Købmandsgården 2014, hvor man kan orientere sig
nærmere om, hvad der er sket i 2014 på
Købmandsgården og hvad der er af planer for det
kommende år.
Eventuelt
Afslutningsvis mindes om, at medlemmer af
Købmandsgårdens Venner har mulighed for at leje
ferieboliger til en favorabel pris, hvis der bestilles
kort tid før brug: Bestilles tidligst en måned før ydes
der 50% rabat – og ved bestilling tidligst en uge før
betales kun for varme og el. Tilbuddet gælder en
gang om året pr. medlem – og forudsætter at
halvdelen af beboerne ekskl. børn er medlemmer.

