
Skævinge Kunstforening 
Ordinær generalforsamling  
torsdag d. 21. februar 2019 

Referat 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter.   

31 medlemmer inkl. bestyrelsen samt 2 udenfor foreningen er fremmødt. Derudover var der 2 

fuldmagter til udlån af værker.   

1. Valg af dirigent – Kirsten Tang-Holbek blev valgt som dirigent.  

2. Valg af referent – Smadar. Foreningen tæller pt 52 medlemmer.  

3. Formandens beretning – er vedlagt referatet.  

Bernt orienterede om arbejdet med planerne til nyt kulturhus. 

Forslag til medlemstur: Nivågaard, Køge Skitsesamling, Bjørn Wiinblad museum. Bestyrelsen vil 

diskutere ved kommende møde. Beretningen blev godkendt. 

4. Køb af billeder / kunstværker – 8 nye værker, 1 værk solgt.  

Der er udvalgt 2 værker til udlodning. 

5. Regnskab ved kassereren, herunder værdifastsættelse af foreningens samling. Regnskabet blev 

godkendt.  

Vedr. værdifastsættelse af værkerne, som bestyrelsen tog stilling til: forsamlingen accepterede 

at bestyrelsen fastholder indkøbsprisen som grundlag for værdifastsættelsen. Foreningen har pt 

i alt 79 værker.   

6. Fastsættelse af kontingent for 2020 – kontingent forblev uændret 150 kr.   

7. Indkomne forslag fra medlemmer – Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra 

medlemmerne. 

 

Forslag fra bestyrelsen til ny tekst i §7.  

Kunstforeningens samling.             

Stk. 1. Indkøb af kunst. 

Disponible midler bruges til indkøb af kunst. Købet skal være godkendt af mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Udlån af kunst til medlemmer. 

Foreningens samling udlånes til foreningens medlemmer for 1 år ad gangen. 

Udlodning foregår samme aften umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

Et medlem, som er forhindret i at deltage i lodtrækningen, kan deltage via skriftlig fuldmagt.  

Lånte værker skal afleveres på den efterfølgende generalforsamling eller til et medlem af 

bestyrelsen.  



Erstatningsansvar for beskadigede eller bortkomne værker påhviler medlemmet. 

Stk.3. Medlemmers køb af kunst. 

Foreningens værker kan erhverves af medlemmer til seneste generalforsamlings 

værdifastsættelse efter mindst 1 års udlån. 

Medlemmerne har forkøbsret til det/de værker, som de har haft lånt det forgangne år. 

Købte værker betales senest på generalforsamlingen. 

Stk.4. Værdifastsættelse af samlingen. 

Det påhviler bestyrelsen at værdifastsætte foreningens samlede værker årligt.  

Som hovedregel bibeholder værkerne indkøbsprisen, medmindre den samlede bestyrelse 

beslutter at nedskrive / opskrive værdien på værkerne. 

Samlingens værdi medtages i foreningens formue til seneste generalforsamlings 

værdifastsættelse.  

Stk. 5. Bortlodning af værker. 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om bortlodning af værker umiddelbart efter afholdelse af 

generalforsamlingen. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 2 år.  

På valg:  Smadar Markussen – genvalgt    

  Ib Mathiessen – genvalgt  

Pia Gilvad Nielsen – nyvalgt 

Lene Kure Larsen fortsætter endnu et år som medlem 

  Hanne Dyrvang – ekstern kasserer – ønsker ikke valg. 

Ikke på valg:  Bernt Salzwedell 

  Anita Vogelsang 

Ny suppleant:  Annette Stacey (2 år) 

  Lene Kure Larsen fortsætter endnu et år som medlem 

 

9. Valg af revisorer 

På valg:  Kirsten Tang-Holbek - modtager genvalg 

10. Udlån af foreningens samling 

11. Eventuelt – der er fremsat forslag om et ”indkøbs-udvalg”. Flere viste interesse: Kirsten Jessen, 

Anne-Mette Lauritzen, Lene Kure, Kamilla Ruus. Alle 4 inviteres til møde med bestyrelsen for at 

sætte rammerne for udvalget.  

Birgit vil gerne reklamere for Torsdags-malerne, hver anden torsdag i ulige uger kl. 13.30 på 

Føllegård. Alle er velkomne.  

Julemarkedet: Kirsten mener at der mangler skiltning til de forskellige rum; caféen, udstillinger, 

1. sal, m.m. Det er taget til efterretning.  



Pia: Ved kunstudstillinger, hvis er der musiker blandt os som har lyst til at spille lidt 

baggrundsmusik, er man velkommen til at melde sig.   

Bernt: savner fremmøde af medlemmerne til udstillinger og især til ferniseringer.  

 


