
 

 

Foreningen Danmarks Sukkermuseum 

Referat af generalforsamling 5. april 2022. 

Dagsorden: 
1. Valg af 2 stemmetællere 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Thorvald Petersen, Inger Pedersen, John Carlsen (modtager ikke genvalg), Peter Bawol 

Hansen, Henning From, Boye Clausen 

  

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: Ingelise Olsen 

 

9. Valg af bilagskontrollanter og en suppleant for bilagskontrollanterne 

På valg er: Jens Okkels. På valg som suppleant er: Iven Rewers 

 

10. Bestyrelsens planer for fremtidige aktiviteter 

11. Eventuelt 

 

Formanden Boye Clausen bød velkommen til generalforsamlingen og specielt til aftenens indlægsholder 

formanden for Danske Sukkerroedyrkere Troels Frandsen. 

Troels Frandsen præsenterede sig selv og gennemgik kort sukkerproduktionens historie fra start 20. april 

1872, DDS 150 års jubilæum i år, til i dag hvor der i Danmark er 2 fabrikker tilbage, Nakskov og Nykøbing, 

samt de er ejet af den tyske koncern Nordzucker, som har fabrikker i det nordlige Europa samt Australien. 

Han fortalte derefter om arbejdet i foreningen Danske Sukkerroedyrkere nationalt og internationalt. 

Ligeledes gennemgik han hvorledes strukturen, kontraktstørrelse, udbyttestigningen, antal dyrkere, 

samarbejde med Nordic Sugar med mere set fra dyrkernes side. Det var et meget interessant indlæg, som 

vil være for omfangsrigt at komme ind på her, men der henvises til hjemmesiden 

danskesukkerroerdyrkere.dk, hvor man kan gå ind på seneste generalforsamling og se en del af det som 

Troels Frandsen kom ind på. 

Boye Clausen takkede Troels for indlægget og efter enkelte spørgsmål vedrørende ejerskab på pulp, det 

er dyrkernes som sælges til Nordic Sugar, økonomi i pulp vedrørende biogas samt gasledning til fabrikken 

blev der holdt en pause. 

 



 

 

 

Efter pausen blev generalforsamling genoptaget. 

Boye Clausen bød igen velkommen og beklagede at han havde byttet om de 2 første punkter. 

Generalforsamlingen blev derfor startet med punkt 2.  

Ad 2: Formanden foreslog Folmer Due som dirigent. Due blev valgt. Anders Andersen blev valgt som 

referent.  

Ad 1: Man valgte ikke at vælge stemmetællere før man fandt det nødvendigt. 

Ad 3: Boye Clausen aflagde bestyrelsens beretning, der findes på museets hjemmeside.                                               

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.                                     

Ad 4:  Anders P. Andersen fremlagde og kommenterede regnskabet. Det blev herunder bemærket de 

unormale forhold, der havde hersket under corona pandemien. Der har været nogle store udsving i 

forhold til budgettet. Mange flere besøgende og færre omkostninger primært til lokale og drift. Der er 

ligeledes sket det at det koster at have konto i banken og der skal betales for de penge der står der. 

Der blev spurgt til udgifter til negative renter. Vi betaler negative renter, ca 4000 kr/år og har derudover 

omkostninger til konti på ca 2000 kr. Regnskaberne blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Ad 5:  Bestyrelsens indstillede et uændret kontingent, 75 kr for personlig medlem og 500 kr for 

firmamedlem. Forslaget blev vedtaget. 

Ad 6: Ingen forslag. 

 

Ad 7:  Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Bawol Hansen, Henning From og Boye Clausen. Der var ikke 

nogle tilstedeværende der ønskede at stille op , så forsamlingen gav opbakning til genvalg. 

Ad 8:  Inge-Lise Olsen blev genvalg som bestyrelsessuppleant. 

Ad 9:  Jens Okkels blev genvalgt som bilagskontrollant og Iven Rewers som suppleant til bilagskontrollant.  

Ad 10:  Formanden kom ind på kommende aktiviteter som blandt andet er renovering af indgangen, 

sukkerfestival i uge 42, roelygtefremstilling samt et nyt samarbejdsforum mellem museer i Nakskov. 

Dette samarbejde er kommet i stand via Nakskov handel og erhverv. 

Formanden nævnte at referat fra bestyrelsesmøder blev udsendt til de aktive omkring foreningen. Der 

blev spurgt om medlemmerne ikke kunne få samme information løbende fra foreningen via mail eller 

lignende. Det tages op på kommende bestyrelsesmøder, da det er bestyrelsens holdning at have et godt 

informationsniveau.  

Der kan altid bruges flere guider og et eksakt kendskab til sukkerroedyrkning eller produktion er ikke 

krævet, men interesse i at tale med de personer der kommer er vigtig, og der er på museet meget 

materiale om emnerne som kan nær studeres på dage med lavt besøg. 



 

 

 

 

 

Boye Clausen takkede de 3 afgående medlemmer af bestyrelsen for deres arbejde gennem årene, og 

håbede, at de fortsat ville komme om torsdagen og følge med i museets arbejde.                          

Ad 11:  

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med en tak for god ro og orden. 

Endelig takkede formanden dirigenten for god mødeledelse. 

Ca. 30 medlemmer var mødt frem til  generalforsamlingen.  

 

 

                                        Folmer Due   Anders P Andersen 

                                           Dirigent                                                                         Referent 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


