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Beretning ved Slagter Museets ordinære generalforsamling 'rsdag den 2. maj 2017 i Roskilde
Sidste års generalforsamling blev ledet af oldermand Erik
Michelsen på baggrund af, at Karl Teglmand havde ønsket
sig fritaget pga. helbredsmæssige omstændigheder.

Der er taget kontakt %l Landbrugsmuseet Gl. Estrup for at
drø@e med dem, hvorledes det omfa$ende materiale, der
allerede ligger på Slagtermuseet.dk domæne, kan udbygges
og være %l rådighed for en endnu større kreds. Ligeledes
hvorledes man løbende får det opjusteret.

Desværre nåede Erik Michelsen ikke at få en mere klar
struktur på Slagter Museet forstået på den måde, at Museet
fungerer som en enhed, hvor mange har en rolle, og at Mu- Slagter Museets bestyrelse har indset, at der p.t. ikke er
seet bliver mere udfarende i sin informa%on.
kræ@er %l selv at klare de$e arbejde. Hvorvidt ROMU også
skal inddrages, må %den vise. Oﬃcielt har vi ikke ha@ et seErik Michelsen døde pludselig den 10 november 2016, og så
kretariat, men uden Mogens, Vagns og Frans` store arbejde
må$e jeg som næs4ormand tager over, hvilket kom noget
med diverse korrespondancer havde vi været dårlig s%llet overraskende.
en stor tak skal I også have.
Det første, vi tog fat på, var at få vedtægterne ajourført. En
Slagter Museet har heldigvis mange dejlige venner, som
gennemgang heraf kommer som et senere dagsordensigennem årene har ydet god økonomisk stø$e %l Museets
punkt.
dri@. I det seneste regnskabsår har vi modtaget kr. l4.000 fra
Ved arbejdet med vedtægtsændringen stødte vi på, hvorle- foreningen DS Venner og kr. 16.624 fra foreningen FDAK.
des er vore rela%oner %l Roskilde Museum - e@erfølgende
Beløbene er restsum fra disse to foreningers ophør. yderliomtalt som ROMU.
gere er foreningen blevet begavet med et beløb fra Karl
Slagter Museets a@ale med ROMU trængte %l en grundig
Teglmand 90 årsfødselsdagsfond. Mange tak skal der lyde
revision, forstået på den måde, at vi skulle være klar over på her fra generalforsamlingen for beløbene.
hvilket grundlag Slagter Museet kunne drive sin virksomhed
Med den gode indtjening og de ﬁne sponsorbeløb er fori Ringstedgade 8.
eningen endelig blevet gældfri.
Vi havde nogle konstruk%ve møder med vicedirektør Iben
Afslutningsvis vil jeg re$e en tak %l bestyrelsen for den opBækkelund Jagd, og a@alen giver nogle klare retningslinjer
bakning, I har givet mig. Det har været en glæde at se, det
for, under hvilke be%ngelser slagterbu%kken må drives og
store arbejde I ligger i Museet.
lokalerne anvendes.
Ejvind Nørskov Laursen
Drø@elserne har medført, at vi er kommet i et tæ$er samarbejde med ROMUS.
Formand
Slagter Museet har to hovedområder, man beskæ@iger sig
Referat fra bu'ksgruppen
med. Den ene er slagterbu%kken og den anden formidlingsEgon Hornsleth takkede for de pæne ord i beretningen fra
delen om den historiske udvikling omkring slagtning i bred
formanden og takkede kollegerne i gruppen for det gode
forstand herunder alle de ak%viteter, der er og har været for
samarbejde.
svinekød, som totalt er blevet omsat på den ene eller anden
Vedtægten
måde.
Slagterbu%kken ledes af en bu%ksgruppe, som på bedste vis,
bemander bu%kken hver lørdag og sælger en række fremragende spegepølsetyper. Herudover tager de også del i Købmandsgårdens årlige specialarrangementer såsom håndværkerdag, høstmarked, æblefest, julemarked o. lign.

Til de udsendte vedtægter er det beslu$et følgende %lføjelse:
Forslag %l et nyt punkt i vedtægterne:
ReIgheder %l alle Hjemmesider, e-mail, Navne vedr. Slagter
Museet i Roskilde, Facebook, Foreningsprogram, Bank kon%,
NemID, E-Boks, Diverse reIgheder m.ﬂ. lignende, skal al%d,
så vidt det er muligt, %lhøre: Slagter Museet i Roskilde. CVRnr. 34029091. Eller hvem de$e må$e blive overdraget %l.

Udover at der bliver solgt gode spegepølseprodukter, bliver
der også lejlighed %l at fortælle om slagtererhvervets udvikling. Mellem 30-50 personer besøger bu%kken hver lørdag,
og deres køb er med %l at ﬁnansiere Slagter Museets samlede dri@. En stor tak skal her lyde %l bu%ksgruppen ved Egon, Den %l enhver %l værende formand, eller den som bestyrelFinn W, Finn Mortensen ,Frans, Helge, og Niels for det store sen indsæ$er som kontaktperson, skal være administra%v
person, så længe vedkommende har bestyrelsens bemyndiarbejde.
gelse.
Uden kød- og hjælpestofsponsorer var vi dårlig s%llet, også
Såfremt Slagter Museet i Roskilde må$e blive nedlagt tager
disse sendes en stor tak for deres hjælpsomhed og opbakgeneralforsamlingen s%lling %l ,hvad der skal ske med disse
ning.
reIgheder.
Bestyrelsen har et ønske om, at formidlingsdelen bliver et
Vedtagelse af vedtægtsændringer:
område, man får mere indsigt i.
Der er gennem årene opre$et ﬂere forskellige domæner,
uden at bestyrelsen har indsigt heri. De$e ønsker man ændret, og en løsning synes at være inden for rækkevidde.

Ændring kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer og vedtagelsen skete med det %lstrækkelige antal ja stemmer.

