REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN.
Generalforsamlingen holdes 4. februar 2016 kl. 19.00 i kantinen på Rådhuset,
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. (indgang via receptionen)
Til orientering er der fernisering af Josephine Ernst kunstværker fra kl. 16:00 – 17:00 i foyen,
Rådhusbuen 1
Fra kl. 17:00 til 17:30 kan der tjekkes ind og kunstværkerne til udlodning kan beses.
Fra kl. 17:30 til 18:00 vil billedkunstner Morten Stræde holde et foredrag om ”Milen – kunst og
landskab” www.roskilde.dk/milen
Fra kl. 18:00 er Kunstforeningen vært med et traktement tillige med vin, øl eller vand.
Bestyrelsen består p.t. af: Annette Hvidberg, formand (på valg - genopstiller), Bent MunK, kasserer, (på valg - genopstiller), Christina Bogetoft Hansen, (på valg), Maja Marie-Louise Pacholski, (på valg - genopstiller) Lene Correll, (ikke på valg), Anne Ørskov Hansen, (ikke på valg)
Marie Berthelsen, (ikke på valg), Hanne Orup (ikke på valg) og Helle Mortensen, (ikke på valg)
– suppleant i bestyrelsen er Judith Hede (ikke på valg).
Dagsorden ifølge vedtægternes § 7
1.

Valg af ordstyrer
Bent Munk blev valgt

2.

Valg af referent
Hanne Orup blev valgt

3.

Aflæggelse af beretning om foreningens virke det forløbne år
Sidste år startede vores generalforsamling med et besøg fra det litografiske værksted
Edition Copenhagen, og i år har vi lige haft fernisering på årets første udstilling. Så
selvom min beretning godt kan ligne den fra sidst, er virkeligheden en anden!
Jeg håber at rigtigt mange havde muligheden for at deltage nu, og ikke mindst havde
mulighed for få talt sammen i ventetiden.
Året begyndte usikkert. Vi vidste ikke, hvad flytningen af borgerservice ville komme til
at betyde, eller hvilke konsekvenser, det ville få for vores udstillinger.
Der skete desværre meget. Vi fik færre m 2 at udstille på, den lange gang blev afskåret
fra receptionsarealet, den flotte væg blev inddraget til IT betjeningsbokse, og i stedet
fik vi de 2 endevægge og væggen i kantinen.
Receptionen er ikke mere et stort flot rum, hvor man kan komme på afstand af billederne, og vores muligheder for at udstille skulpturer er markant forringet.
Det må vi naturligt tage højde for, når vi fremover skal vælge udstillere.
Ombygningen indebar også at vores første udstilling først kunne gennemføres med fernisering den 9. april med Kirsten Ankjær Bækgaard.
Derudover har vi udstillet Niels Valentin, Mia Willaume og Inga Vekslund
Vi har som sædvanligt købt værker af de udstillede, men da vi ikke har haft så mange
udstillinger i år, har vi også valgt at købe flere ting bl. andet ved besøget på Gasværket.
Vi vil til sommer gentage succesen med udstilling af kommunens egen kunst, så vi igen
kan få støvet det eksisterende af og give inspiration til nye billeder på væggene rundt

om i afdelingerne.
Som det vil fremgå af budgettet har vi sat flere penge af til arrangementer
i erkendelse af den meget store interesse.
Vi besluttede sidste år at gennemføre en stor tur, som gik til Fuglsang kunstmuseum,
hvor udstillingen ”forvandlinger” gjorde indtryk.
Også i år vil vi planlægge en større tur. Dette år til Søfartsmuseet i Helsingør lørdag
den 11. juni inkl. frokost og en arkitektur rundvisning.
Vi har også i år sat 40.000 af til indkøb af kunst, men da vi kun planlægger 4 udstillinger med dertil indkøb af kunst for 4x8.000 kr., kan vi disponere de sidste 8.000 til indkøb andre steder.
Der er gennemført 10 arrangementer i 2015:
Januar - Designmuseet, med en særudstilling om Kåre Klint, Wegner og andre møbelklassikere.
Februar – Statens Museum for kunst – en tur på tværs af 700 års kunst.
Marts – Christiansborg Slot – Riddersalen og Bjørn Nørgaards gobeliner.
April – Billedhugger, træ og glas, i Jørn Hansens værksted og have.
Maj – Fuglsang Museum.
Juni – besøg på 3 gallerier i Kødbyen, som satte på hver deres måde fokus på ny kunst.
August – fik vi en indtagende eftermiddag på Eremitageslottet.
September – Carlsberg – guidet tur både om de gamle bryggerier og om fremtidsplanerne for den nye bydel i København.
Oktober – Gasværket – besøg hos kunstnerne i huset.
November – Den Frie – kunstnernes efterårsudstilling.
Og husk, at det gælder for alle arrangementer, at de er tiltænkt foreningens medlemmer, for at give medlemmer mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af afdelinger og fag i fælles glæde for kunst. Som medlem må du gerne tage en kollega med,
inden de eventuelt vælger at melde sig ind i foreningen. Ferniseringerne er til gengæld
åbne for alle.
Medlemstallet er stabilt omkring 150, lige nu 157 – mindre afgange modsvares heldigvis af nye medlemmer.
Nye udstillinger er planlagt, nemlig den vi lige har åbnet med Josephine Ernst, som udstiller indtil april, hvor Johanne Foss tager over med fernisering den 14. april.
Den sidste tur gik den 13. januar til Kastrupgaardsamlingen, hvor vi så John Kørner, og
den næste er den 1.marts til JF: Willumsens museum i Frederikssund med titlen ”Naturmøder.

Beretning enstemmigt godkendt.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet for 2015 blev godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag - modtaget senest den 26. januar 2015
Der er ikke indkommet forslag.

6.

Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Der var ingen kommentar.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen
Der var først en præsentation af bestyrelsen

8.



Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Annette Hvidberg blev genvalgt
Bent Munk blev genvalgt
Maja Marie-Louise Pacholski blev genvalgt
Anette Sejersen blev valgt



Valg af en bestyrelsessuppleant for 2 år
Karin Stoubæk Poulsen blev valgt



Valg af revisor for 2 år (på valg er Lisbeth Schlie - genopstiller)
Lisbeth Schlie blev genvalgt



Valg af revisorsuppleant for 2 år
Ingen blev valgt

Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der udlodning – ifølge vedtægter kan højst ¼ af indkomne
fuldmagter vinde ift. udloddet kunst.
Der blev spurgt, om det kunne lade sig gøre at få en oversigt over planlagte ture et år
frem.
Bestyrelsen svarede,
- at for det første, konstituerer bestyrelsen sig først på første møde efter generalforsamlingen. Derfor kan der komme nye bestyrelsesmedlemmer ind i turgruppen, som
også gerne vil arrangere kommende ture
- at for det andet, kan der pludselig komme en spændende udstilling, som vi gerne vil
tilbyde
Men så snart turgruppen har planlagt en tur og fået den booket med dato, bliver tidspunktet lagt på hjemmesiden. Kommende ture bliver også i god tid sendt pr. mail til
medlemmer.

Bent MunK, dirigent
04.02. 2016

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der lodtrækning - jævnfør nedenstående.
Bortlodning af kunst, jf. § 12: "De af bestyrelsen indkøbte kunstgenstande bortloddes blandt
medlemmerne på den årlige generalforsamling. Fortegnelse over indkøbt kunst kan ses via
hjemmesiden.
Alle foreningens medlemmer inkl. bestyrelsen deltager i lodtrækningen.
De fremmødte medlemmer samt medlemmer, der har udstedt en fuldmagt, deltager med 1 lod i
lodtrækningen – under forudsætning af, at de har betalt kontingent for hele regnskabsåret.

Højst ¼ af de udtrukne vindere må dog være på fuldmagt, og udtrukne vindere på
fuldmagt vælger til sidst, i den rækkefølge de er udtrukket.
Fuldmagterne afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse (brev
eller e-mail, ikke SMS), og før lodtrækningen begynder, meddeler formanden antallet af vindere, der må være på fuldmagt. Udtrækkes der flere vindere på fuldmagt end dette antal, annulleres dette nummer/disse numre, og der trækkes et nyt, indtil det er en tilstedeværende, der
udtrækkes.”
Lodtrækningen foregår på følgende måde: Hver deltager i generalforsamlingen bliver afkrydset
ved generalforsamlingens start og modtager 1 lodtrækningsnummer. Fuldmagthavere med
fuldmagt v/brev eller e-mail modtager 1 lodtrækningsnummer pr. fuldmagt.
Det første nummer, som bliver trukket har frit valg blandt de indkøbte kunstværker, som er
med i lodtrækningen. Andet nummer, som bliver trukket har frit valg til de resterende indkøbte
kunstværker. VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ BESTEMMELSEN OM VINDERE VED FULDMAGT

