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tirsdag den 23. november 2021 kl. 20.15 
 

Selskabet Højeruplund byder på kaffe m.v. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – ledes af formanden 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning – ved formanden 
 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab – ved kassereren 
 

4. Bestyrelsens forslag til kontingent – ved kassereren 
 

5. Indkomne forslag  
Ved fristens udløb var fremkommet et forslag fra Uffe Jonas og Vera Rahbæk: 
 

Museumsbygningen som kulturhus. Debat og beslutning. 
 
Det besluttes at Østsjællands museumsbygning bevares. Den 
fremtidige funktion bliver som kulturhus og mødested til gavn for 
kulturlivet og den stevnske befolkning. Arrangementer og aktiviteter skal 
som udgangspunkt være af tidsbegrænset varighed. Der gives dog 
mulighed for udstillinger og lignede af mere blivende karakter, som ikke 
begrænser hovedfunktionen som kultur- og mødested; f.eks. til 
koncerter. udstillinger, teaterforestillinger, events, møder. 
 
Driften af bygningen skal hvile i sig selv i overensstemmelse med 
Selskabet Højeruplunds vedtægter og formål som almennyttig 
organisation. Selskabet Højeruplund og dets bestyrelse har det 
overordnede ansvar for driften af kulturhuset. Den daglige ledelse og 
aktivitetsplanlægning søges afklaret i et samarbejde med de relevante 
aktører. 
 
Der stemmes ja eller nej til forslaget. 
 
Forslaget motiveres af forslagsstillerne Vera Rahbæk/Uffe Jonas 



6. Forslag til vedtægtsændring: 
I formålsparagraffens (§ 2) sidste afsnit foretages følgende ændringer: 
Efter ”at forvalte” tilføjes: ”, udvikle” for at tydeliggøre, at foreningen ikke 
skal bevare området uændret for altid. 
De seks sidste ord i afsnittet, ”og den for kirken oprettede fundats”, udgår. 
Dette er følgen af at fundatsen ikke længere har betydning, og at både Slots- og 
Kulturstyrelsen og Civilstyrelsen har bifaldet at den betragtes som ophævet. 
Vedtages ændringerne – efter § 11 skal 2/3 af de fremmødte stemme for - 
kommer sidste afsnit af formålsparagraffen til at lyde således: ”at forvalte, 
udvikle og vedligeholde alt der vedrører Højeruplund og Højerup gamle Kirke 
og kirkegård i overensstemmelse med selskabets adkomster og under 
iagttagelse af selskabets love.” 
 
Formanden redegør for forslagene. 
  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for tre år. 
På valg er Lars S. Hansen, Steen Adamsen og Bo Henriksen 
Alle er villige til genvalg 
 

8. Valg af to revisorer. På valg er Jens Bech Jensen og Anders Dahl 
 

9. Eventuelt 
 

Kun medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. 

 


