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Skævinge, den 25.2.17 
 
Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 22-02-2017. 
 
Generalforsamlingen blev holdt i rytmelængen på Føllegård med deltagelse af 32 medlemmer.  
Formanden Inger Larsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 
Kirsten Tang-Holbek blev valgt. GF er lovlig varslet jf. vedtægterne.  
 

2. Valg af referent. 
3. Smadar Markussen blev valgt. 

 
4. Formandens beretning. 

Beretning ved Inger Larsen er vedhæftet på foreningens hjemmeside.  
Bemærkninger eller spørgsmål til beretningen? – Kirsten spørger om ikke det er muligt at 
dele jubilæumsudskrift ud til medlemmerne. De er lagt frem.    
Inger har nævnt at der er 59 medlemmer i foreningen.  
Beretningen blev godkendt.   
 

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
Regnskab ved Hanne Dyrvang.  
Bemærkninger eller spørgsmål til beretningen? – Kirsten mener, at det er meget lille 
overskud, der er kommet ud af Julemarkedet i forhold til omkostningerne. 
Der er endnu ikke solgt nogle af foreningens værker i år. 
Foreningen ha ca. 70.  
Regnskabet blev godkendt.     
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingent for året 2018 på DKK 150,00 pr. medlem fortsætter uændret. 
Kontingent for 2017 bedes indbetalt senest den 01-04-2017.  
 

7. Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke kommet nogen forslag.  
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8. Valg af bestyrelse, kasserer og revisorer. 
Bestyrelsesmedlem Ib Mathiessen blev genvalgt  
Bestyrelsesmedlem Smadar Markussen blev genvalgt  
Suppleant Pia Gilvad Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen 
Kasserer:  Hanne Dyrvang fortsætter som kasserer 
Suppleanter:  Lene Kure Larsen blev genvalgt  
Revisor:  Kirsten Tang-Holbek blev genvalgt.  
 
Der blev desværre ikke valgt en anden suppleant i stedet for Pia Gilvad Nielsen. 
Er der nogen, der måske få lyst til det, kan man altid kontakte bestyrelsen.  
 
Der var desværre ingen der ville stille op. Er der nogen, der måske få lyst til det, kan man 
altid kontakte bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen konstitueres kort efter generalforsamlingen.  
 

9. Udlån af foreningens samling. 

Inger oplyste om reglerne for udlån. 
Der blev trukket lod om værkerne ”Elskovstræet” (nr. 106) og ”Elverpiger” (nr. 50). 
 

10. Eventuelt. 
Formanden orienterede om arrangementer i 2017.  
6.-7. maj – medlemsudstilling? Mads spørger om man evt. kan komme med sin ynglings 
kunst / værk hjemmefra. Det kunne være en mulighed. Alternativt kan aktive medlemmer 
udstille deres værker.  
Der er også en mulighed for at holde en salgs- eller bytteudstilling.  
Bestyrelsen vil arbejde videre med idéer. 
 
16.-17. september – Efterårsudstilling. Bestyrelsen har diskuteret temaet: Land & By. 
 
18.-19. november – Julemarkedet på Føllegaard.  
 
Der var stor ros for sidste års Julemarked fra forsamlingen. 
     
Bestyrelsen vil gå videre med, om der fortsat skal udsendes information om udstillinger i 
nabokommunerne, eller om der kan henvises til Kultunaut.  
 
En medlemsudflugt? – Kirsten foreslog den nye udstilling på J. F. Willumsens Museum i 
Frederikssund. Bestyrelsen vil tage det op.  
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Bernt holdt takketale for Inger for hendes bestyrelsesarbejde og formandskab i foreningen 
og overrakte blomster og gave.    
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes det traditionelle udlånsarrangement, og servering 
til gane og mave kom heller ikke til at mangle.   
 
Inger afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet. 
 


