
Roskilde Kommunes Kunstforenings generalforsamling 2021 
 

Program 
Kl. 16:30: Besigtigelse af kunstværkerne til udlodning i kantinen og indtjekning til 
generalforsamlingen 
 
Kl: 17:30: Foredrag ved Tom Jørgensen, kunstanmelder og redaktør på Kunstavisensom 
fortæller om Kvindelige danske pionerkunstnere 
 
KL. 18:30: Kunstforeningen er vært med lidt spiseligt med vin, øl og sodavand til 
 
Kl.: 19:00: Generalforsamling med efterfølgende lodtrækning af kunstværker 
 

Referat fra generalforsamlingen 
 

1. Valg af ordstyrer 
Bent Munk blev valgt. 
Han konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovlig, da den if. 
Kunstforeningens vedtægter skal afholdes i februar-måned. Pga. Corona har det 
dog ikke været muligt at gøre det, derfor stemte forsamlingen for at 
generalforsamlingen blev gjort lovlig. 
 

2. Valg af referent 
Ivyiana Madsen blev valgt. 
 

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke det forløbne år 

”Beretning Roskilde Kommunes Kunstforening 2021 

Denne beretning vil være en ganske kort udgave af en normal beretning. Vores kunstforening har i 
den grad været på virket af Corona. 

Vi har næsten ingen aktivitet haft i foreningen - og jeg vil derfor takke alle medlemmer for at 
fortsætte deres medlemskab hos os - blive og holde ud. Det har været en frustrerende tid for 
bestyrelsen, hver gang det har set ud til, at vi kunne arrangere en aktivitet, har vi måtte aflyse igen 
pga. nye ændrede restriktioner. 

Vi har desværre også i det sidste år mistet to medlemmer af bestyrelsen. Den ene er Helle 
Wickløv, som har siddet i bestyrelsen. Helle er stoppet med at arbejde i Roskilde Kommune, og kan 
derfor ikke længere kan være medlem af Kunstforeningen og bestyrelsen. Den anden er Susanne 
Frost, som ikke længere ønsker at være suppleant. 

Tusind tak for jeres arbejde i bestyrelsen – Det er så vigtigt for en bestyrelse at have nogle 
engagerede medlemmer. Derfor nu – hvor vi starter op for fuld damp igen med planer om mange 



aktiviteter, er det vigtigt, at vi har fuld bemanding i bestyrelsen, ellers bliver det frivillige arbejde 
en tung byrde i stedet for noget, som man syntes er sjovt. Jeg vil derfor appellere til alle jer 
medlemmer, som sidder her, fordi I syntes, vi har en aktiv og spændende forening – om at 
overveje, om I måske kunne tænke jer at bidrage med at løse nogle små opgaver i bestyrelsen. Vi 
har indtil nu – haft en yderst velfungerende bestyrelse – og det er vigtigt, at vi fortsat kan blive ved 
med at være det. 

Vi er meget fleksible i bestyrelsen, forstået sådan, at I ikke nødvendigvis behøver at blive 
bestyrelsesmedlem, men måske gerne vil hjælpe med nogle opgaver engang i mellem sammen 
med et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Meld jer til Bent – eller mig – vi tager imod med 
kyshånd. 

For øjeblikket er vi 159 medlemmer, hvoraf 52 er pensionister. Vi har mistet en del medlemmer, 
årsagerne har været, at nogle medlemmer har skiftet job og altså forladt kommunen, nogle har 
måske også tænkt, at de melder sig ud, sålænge vi ikke har kunnet arrangere ture pga. Coronaen. 
Vi håber, når foreningen er oppe at køre igen med månedlige ture og skiftende udstillinger på 
rådhuset, at der igen kommer flere medlemmer. 

En stor tak til bestyrelsen for at holde ud og hænge i under denne mærkelige tid. 

Stor tak til udstillingsgruppen – Karin Stoubæk Poulsen, Ivyiana Madsen og Regina Laursen. 

Tak for udstillingerne i foyeen i 2020.   

Der har desværre kun været to – hvor den første var Olivia Løvenring, hvis billeder handler om 
kunst og eksistens og identitet. Olivia er en undersøgende, legende og fortællende kunster. 

Derefter havde vi Rie Lykke, som udstillede på sit eget håndgjorte papir i lagt blomster, blade og 
tang, som giver et stofligt udtryk. 

Jeg håber, når I har mulighed for det, at I møder op til vores ferniseringer på rådhuset – det er så 
spændende at møde kunstnerne live og høre om deres tanker om deres kunst. Tit er det også 
lykkedes at overtale kunstneren til at bidrage med et lille stykke kunst, som der trækkes lod om 
ved ferniseringen. 

Tak til tur gruppen – som pt. kun består af Merete Hjort og undertegnede. 

Vi har desværre kun kunnet få lov til at arrangere to ture – nemlig til Statens Museum for Kunst, 
hvor vi fik et spændende foredrag om Anna Ancher. Så har vi besøgt Kunstforeningen Gl. Strand, 
hvor vi hørte og så om Leonard Cohns livsværk – vi besøgte også Nikolaj Kunsthal, hvor vi blev 
introduceret til flere videoværker om Leonard Cohn. 

Stor tak til vores kasserer og sekretær Bent Munk, som holder styr på pengene og mange andre 
ting. 

Også en stor tak til Lene Correll, som styrer vores hjemmeside og tilmeldinger. Det fungerer så 
fint. 



Tak til vores revisor Lisbeth Schlie, som sørger for alt går rigtigt for sig – og det er jo vigtigt i disse 
tider. 

Ved denne generalforsamling er der de sædvanlige valg. Det vil jeg overlade til 
generalforsamlingen og de efterfølgende beslutninger. 

Tak fordi I lyttede og fortsat god generalforsamling.” 

Beretningen blev godkendt med en tilføjelse om at Lene Sandvad også havde udstillet i 
perioden. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag - modtaget senest den 30. januar 2020 
Ingen forslag. 
 

6. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende 
regnskabsår 
Budgettet blev taget til orientering. 
Der vil ikke være ændring af kontingentet. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen og revisorsuppleant. 
− Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Hanne Orup – blev genvalgt 
Karin Stoubæk Poulsen – blev genvalgt 
Lene Correll – blev genvalgt 
Merete Hjort – blev genvalgt 
 

− Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 
Maja Marie-Louise Pacholski 
 

− Valg af 2 bestyrelsessuppleant for 2 år 
Michael B. Jørgensen 
Jytte Hvid Lorenzen 
 

− Valg af en revisor for 2 år – ikke på valg 
 

− Valg af revisorsuppleant for 2 år 
Hans Jørn Rosenkilde 

 



8. Eventuelt 
Intet. 

 

 


