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1. Valg af dirigent og referent 
Torben Christensen blev valgt som dirigent. Cathrine Dolleri blev valgt som referent. 
 
Et medlem anfægtede lovligheden af årsmødet i henseende til rettidig varsling/indkaldelse, idet 
vedkommende ikke havde modtaget en indkaldelse. Efter en kort drøftelse, besluttedes det at 
gennemføre årsmødet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning, udtrykte beklagelse og 
understregede, at man fremover bedst muligt ville sikre sig mod gentagelser. 
 

2. Bestyrelsens beretning til orientering 
(Beretningen er gengivet efterfølgende under referatet). 
Formanden meddelte, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne tidligere formand, Carsten Roug, 
til æresmedlem. 
Fra salen stilledes spørgsmål om indtægter ved udlejning. Bestyrelsen redegjorde for, at lejere af 
Stakladen og andre faciliteter faktureres efter de takster, som bestyrelsen har vedtaget. 
Der blev stillet forslag om, at årsberetningen fremover vedlægges årsmødeindkaldelsen. 
Bestyrelsen tog forslaget til efterretning. 
 

3. Forelæggelse af institutionens regnskab til orientering 
Kassereren oplyser, at arrangementsunderskud på kr. 3.514,- vedr. udgifter til drikkevarer til den 
aflyste høstfest er ukorrekt. Vinen blev efterfølgende frasolgt (hvilket medfører, at 
arrangementkontoen går i nul)  og bogført på besøgsindtægter (hvilket har medført for høj indtægt 
– den skal reduceres til kr. 2.243,-, hvilket svarer til 112 besøgende). 
Kassereren oplyser, at årets underskud på kr. 36.033,- primært skyldes arrangementsaflysninger 
grundet corona-epidemien. 
 
Et medlem foreslår, at der indføres betaling for alle aktiviteter på gården, f.eks. frøbytte- og 
æblepressearrangementerne. Bestyrelsen tager dette til efterretning, men påpeger risikoen for at 
’skræmme folk væk’. 
Kassereren understreger vigtigheden af at generere et større overskud fremover for at undgå 
konkurs. Der bør omsættes for minimum kr. 50.000,- mere end i 2020. Bestyrelsen overvejer at 
søge fonde, ansøge om fritagelse for ejendomsskat og initiativer til at gøre bygninger, have, 
toiletforhold mere attraktive. 
På et spørgsmål fra salen forklarer formanden den regnskabsmæssige betydning af ’afskrivning på 
bygninger’. 
Formanden oplyser, at budget for 2021 ikke er fremlagt, da det iflg. vedtægterne er et forhold, som 
ligger internt i bestyrelsen. 

 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. vedtægterne §4.2 og §4.3 

Nicolai Nicolaisen, Torben Christensen og Jannick Ringius blev genvalgt til bestyrelsen. 
 

5. Valg af to bestyrelsessuppleanter 
Erling Vibe blev valgt til 1. suppleant, og Ester Lauersen blev valgt til 2. suppleant. 
 

6. Eventuelt 
Ingen sager blev foreslået.  
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Hestebedgård 
Årsberetning for 2020 
 
 
Generelt om året 
Årets aktiviteter har i høj grad været påvirket af corona-epidemien samt brandsikringsagen. Det har således 
været nødvendigt at aflyse flere af de faste arrangementer (midsommerdage, høstfesten og julemarkedet), 
og besøgstallet blev kraftigt reduceret (fra ca. 450 i 2019 til 112 i 2020). Det må antages, at den statslige 
ordning med gratis færge til småøerne i sommersæsonen havde en positiv indflydelse på besøgstallet, som 
jo ellers ville have været betydeligt lavere. 
Det kommunale påbud om at etablere en brandvæg mellem stakladen og resten af gården umuliggjorde 
arrangementer i stakladen helt hen til foråret 2020. Efter færdiggørelsen af brandvæggen i maj 2020 har vi 
igen kunnet afholde arrangementer. 
Foreningens medlemstal har i 2020 været 66. Men efterfølgende ses i 2021 et betydeligt frafald. Således er 
der 29 betalende medlemmer ved optælling umiddelbart før generalforsamlingen 2021. Forklaringen på 
det store frafald hænger formentlig sammen med, at Hestebedgård ikke har haft synlige aktiviteter og 
tilbud for medlemmerne. Der forestår derfor et stort ’benarbejde’ med at retablere medlemskaren. Det 
skal i denne forbindelse nævnes, at frivilligindsatsen har været noget begrænset målt i arbejdstimer, og at 
indsatsen har været ydet af en mindre personkreds. 
 
Aktiviteter i 2020 
Brandvæg: 1. august fejrede vi indvielse af stakladens nye brandvæg. Formanden takkede i sin tale bl.a. 
Carsten Roug for sin ’administrative’ indsats, arkitekt Kjeld Hansen for tegnearbejdet og entreprenør Peter 
Pedersen for opgaveudførelsen. 
Grillaften: 14. august afholdt vi den traditionelle grillaften. Carsten Hvid fra ’Kystliv Holbæk’ holdt et 
spændende foredrag om sejlads og bådtrafik på Isefjorden. 
Studiekreds: 2. september mødtes en lille gruppe lokalhistorieinteresserede i Hestebedgårds havestue i en 
nyetableret studiekreds – en aktivitet, som påtænktes at være fast på programmet med møde én gang 
månedligt. Formålet er at fordybe sig i Orøs lokalhistorie med særligt fokus på Hestebedgård. 
Studiekredsen mødtes kun tre gange, indtil gruppen besluttede at aflyse ’indtil videre’ grundet corona. 
(Aktiviteten påtænkes genoptaget i efteråret 2021). 
Foredrag: 4. september fortalte historiker og foredragsholder Ole Sohn om ”den sidste henrettelse i 
Holbæk” 
Lokaleudlejning: stakladen har få gange i løbet af året været udlejet til diverse formål. Coronaepidemien 
har sat begrænsninger for udlejningsaktiviteter. 
 
Vedligehold og nyetableringer 
Arbejdsdage: Vi har afholdt to arbejdsdage, hvor bygninger og have er vedligeholdt – bl.a. græsslåning, 
rensning af gårdsplads, diverse småvedligehold. Etablering af den påbudte brandvæg blev som ovenfor 
nævnt færdiggjort i maj 2020. 
Skovhaven: Gennem hele sæsonen har de engagerede skovhavefolk arbejdet med vedligeholdelse og 
udvikling af skovhaven. Gruppen mødes hver torsdag kl. 10:00-12:00. Endvidere har skovhaven afviklet 
flere arrangementer (æbledag, frøbyttedag, undervisning i permakultur bl.a. med Jyderup Højskole samt en 
række rundvisninger). Cathrine Dolleris er tovholder på projektet. 
Toiletvogn: Vi har fået placeret en toiletvogn permanent i haven til brug for publikum ved diverse 
arrangementer. Toiletvognen er umiddelbart anvendelig, men der forestår et vist istandsættelsesarbejde. 
Depot til udlejning: Torben Christensen byggede et velisoleret, opvarmet depot i kostalden til udlejning til 
Orø Minder (: museet). Der skal rettes en særlig takt til Torben for det fine arbejde. 
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Andet 
Bestyrelsen ønsker at takke alle de frivillige for et godt arbejde med at passe hus og have gennem sæsonen. 
Der skal rettes en særlig tak til Kis Krogsbøll og Solveig Dyhl for deres store indsats med at gøre rent på 
Hestebedgård og passe stueplanterne – en opgave, som de passer vedholdende og med beskedenhed. (… 
og her kan tilføjes en lille anekdote: damerne lod sig i den tidlige vinter forskrække af nogle små, søde mus, 
som havde valgt at flytte ind på gården. Ansvaret for at vande blomster overgik derfor til formanden, som 
lovede at passe godt på blomsterne … alle blomsterne er nu visnet bort! [og formanden underskylder sin 
forsømmelighed!]). 
 
På bestyrelsens vegne, formand Henning Deurell 
 
 
 
 
 


