Skævinge Kunstforening
Ordinær generalforsamling
tirsdag d. 20. februar 2018
Til stede fra bestyrelsen er Smadar, Annette, Ib og Hanne samt nogle af
foreningens medlemmer, i alt 34 deltagere (33 medlemmer og 1 ikke
medlem).

Referat
Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter. Datoen for generalforsamlingen blev
annonceret i Hillerød Posten d. 6/2. Mail til alle medlemmer er udsendt d. 30/1.
1. Valg af dirigent – Kirsten Tang-Holbek blev valgt.
2. Valg af referent – Smadar.
3. Formandens beretning – vedlægges referatet og vil blive gemt på foreningens hjemmeside.
Kirsten supplerede og fortalte om strukturen i Føllegaard, Føllegaard Alive, lokalrådet og
brugerrådet. Derudover er der Torsdags Malerne, som mødes på Føllegaard om torsdagen kl.
13, og den lokale fotoklub.
4. Køb af billeder / kunstværker – Der blev solgt et billede: Wilja Beck, Green Pleasure II.
Værker til udlodning (udloddes efter udlån af foreningens værker):
Peter Kamsberg, Skulptur i diabas (træmanden ved siden af skulpturen er blot for at vise
skulpturens størrelse )
Birgitte Winkel, Den korte dag.
Mette Friis, Alfeskoven.
Udlodningen fandt sted umiddelbart efter udlån af værkerne.
Hanne opdaterer listen med foreningens værker.

5. Regnskab ved kassereren, herunder værdifastsættelse af foreningens samling. Foreningens
samling blev værdifastsat til 209.008 kr., svarende til indkøbspris af værkerne. Der var diskussion
om hvorvidt værdifastsættelsen af værkerne stadig holder. Nogle mente at værdien skulle
nedsættes med 50 %, mens andre hellere vil tage stilling til værdifastsættelse iht. værkernes
reelle stand og værdi. Det blev pålagt bestyrelsen at komme med et udspil om
værdifastsættelsen til næste generalforsamling. Foreningen ejer 71 værker og tæller 59
medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent for 2019. Det er vedtaget at kontingentet forbliver uændret, 150 kr.
om året. Kontingentet skal indbetales inden 01.04.2018.
7. Indkomne forslag fra medlemmer – der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:
Ændringsforslag til §3: Vedtaget på generalforsamling
Nuværende tekst:
”Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts
måned og vil blive varslet 14 dage forud gennem de lokale aviser, og ved fremsendelse af
dagsorden til hvert enkelt medlem via elektronisk eller fysisk post.”
Forslag til ny tekst:
”Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts
måned og vil blive varslet 14 dage forud på de sociale medier og på foreningens hjemmeside,
samt ved fremsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem via elektronisk post.”

Ændringsforslag §5: Vedtaget på generalforsamling
Nuværende tekst:
”Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales
inden 1. april.”
Forslag til ny tekst:
”Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales
senest på generalforsamlingen.”
Revideret version af vedtægterne er vedhæftet. Foreningens hjemmeside opdateres.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Bestyrelsen havde i år hårdt brug
for nye kandidater, ellers vil det videre arbejde i bestyrelsen vil blive svært at udføre til livs.
Afgående:
Bernt Salzwedell – genvalgt som bestyrelsesmedlem
Pia Gilvad Nielsen – genvalgt som suppleant (skal måske træde ind som
medlem)
Lene Kurre – genvalgt som suppleant
Hanne Dyrvang – genvalgt som ekstern kasserer
Anita Vogelsang – valgt som bestyrelsesmedlem
Annette Stacey – modtog ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen
9. Valg af revisorer
Afgående:

Gerda Lauridsen – genvalgt

10. Valg til Håndværkernes Julemarked 2018 – udvalg. Bestyrelsen har brug for hjælp med
planlægning og opsætning af dette års julemarked. Ingen stillede desværre op. Bestyrelsen vil
sende mere info om det når tiden nærmer sig. Der blev bemærket, at der manglede skilt til 1.
sal, hvor der var flere udstillere.
11. Udlån af foreningens samling.
a. Smadar remsede reglerne for udlån op.
b. Alle værker er udlånt.
12. Eventuelt – der var intet til det punkt.

