
Generalforsamling året 2020 – afholdt 22/9-2021 (pga Corona) 

 

Dagsorden til generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent og referent 

Charlotte Hammerhøj dirigent 

Karin Fisker Olesen referent 

Generalforsamling indkaldt på lovlig vis. 

2. Formandens beretning – vedtaget ved klapsalver 

Præsentation af bestyrelsen.  
 
2020 var et usædvanligt år også for kunstforeningen og det var ikke på grund af 
jubilæumsåret, hvor foreningen rundede 70 år. 
 
Vi holdt generalforsamling i januar inden vi vidste noget om Covid 19. Sædvanligvis tager 
bestyrelsen på 2 indkøbsture henholdsvis forår og efterår. Grundet Covid 19 måtte vi 
udsætte forårsturen og vores skift af kasserer og bank kom til at løbe over det meste af 
året. 
Vi havde i løbet af 2020 løbende medlemstilgang og vi afsluttede regnskabsåret med  100 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen fik derfor en del arbejde i efteråret for at sikre indkøb til udlodningen. De 
sidste indkøb blev foretaget så sent som december måned. 
 
Vi tog sidst i november den lidt tunge beslutning at udsætte generalforsamlingen. Vi 
overvejede en skriftlig generalforsamling og udlodning via prioriteringslister, men vi var 
meget kede af ikke at kunne udlevere gevinster og udgivelser ved et møde for alle. Vi 
vidste også at mange ville være kede af ikke at se gevinsterne ”live” før de skulle vælge. Da 
det blev klart, at vi alligevel skulle afholde valg til bestyrelsen evt. på en ekstraordinær 
generalforsamling, mente vi, at det kun kunne blive en udsættelse. 
 
Nu ved vi efter endnu en udsættelse, at det alligevel var den rigtige beslutning. Det er en 
stor fornøjelse for os, at vi kan være samlet og se kunsten ”live”. Der vil blive udleveret en 
del ekstragevinster, som vi håber, at I bliver glade for. 
 
Udgivelsen for 2020, vi har haft et hårdt arbejdende udvalg i gang, der udsøgte 3 
kunstnere, hvorefter den samlede bestyrelse valgte Trine Anderschou til opgaven. Trine 
har udarbejdet et lille oplæg om værket som er vedlagt hvert enkelt tryk. 



 
I 2020 havde vi sammen med den løbende medlemstilgang lidt problemer med forsinkede 
kontingentbetalinger, der gjorde det svært for os at planlægge indkøb, når vi først sidst på 
året kendte medlemstallet/ budgettet. Jeg kan allerede nu sige, at det ikke har været 
tilfældet i 2021 og det er vi superglade for. 
I 2020 var der medlemmer, der gjorde et stort arbejde for at hverve nye medlemmer og 
modtog en hvervegave. Tak for det og velkommen til alle nye medlemmer fra 2020. 
Vi afholder i dag valg til bestyrelsen for året 2021, som jo snart er gået. Det bliver derfor en 
lidt kortere valgperiode. Vi ændrer desuden valgperioden denne gang for det ene 
bestyrelsesmedlem, således at der fremover bliver 3 på valg det ene år og 2 det andet år. 
Da jeg jo ikke skal tage mere hul på året 2021 end jeg allerede har gjort, må det være 
ordene for denne gang. 

 

3. Aflæggelse af regnskab – kom på hjemmesiden 20/1 – godkendt ved klapsalver 

Kunstforeningen af 1950 Regnskab for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020  

INDTÆGTER:  

Kassebeholdning pr. 01.01-2020 38530,45  

Medlemskontingenter 74250,00  

Kontingent 2021 1500,00  

Salg af litografier 1300,00 I 

ndtægter 115580,45  

 

UDGIFTER:  

Indkøb af kunst til bortlodning 66598,00  

Indkøb af udgivelser 33000,00  

Diverse udgifter 5335,81  

Udgifter 104933,81 

 

Kassebeholdning pr. 31.12.2020  

Driftskonto 5638,48  

Udgiverkonto 4819,66  

Kontant beholdning 188,50 

 Kassebeholdning 10646,64  

 

Udgifter + kassebeholdning 115580,45  

 

Ovenstående regnskab er gennemgået af de underskrivende revisorer. Kassebeholdning, der 

består af kontantbeholdning og indestående på driftskonto og udgiverkonto, er fundet til 

stede.  

 

Odense, d. 12.01.2021 Charlotte Hammershøj Helle Dahl Hansen Revisor Revisor 

 



4. Fastsættelse af kontingent – Godkendt ved klapsalver 

Uændret 750 kr. pr. år – betales på en gang, 

5. Indkomne forslag  

INGEN indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: 

Nan Egmose – modtager ikke genvalg 

Karin Olesen – modtager gerne genvalg 

Gitte Trøst – modtager gerne genvalg 

Ulla Ramm Mikkelsen – modtager gerne genvalg 

Opstiller som nye – Kirsten, Lene og Susanne 

Kirsten 24, Lene 30, Susanne 42, Karin 47, Ulla 58, Gitte 42 

Ny bestyrelse er hermed Ulla, Gitte, Marianne, Susanne og Karin. 

Det afgøres på det konstituerende bestyrelsesmøde hvem der kun er valgt for 2021 

og dermed er på valg sammen med Marianne ved næste generalforsamling i Januar. 

Godkendt ved klapsalver. 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Lene Brændstrup 

Kirsten Klintvort 

8 Valg af revisorer 

Charlotte Hammerhøj – Valgt ved klapsalver 

Helle Dahl Hansen – Valgt ved klapssalver 

9 Valg af revisorsuppleant 

Bente Thomsen 



10 Eventuelt 

Afgående formand – får en kæmpe tak for indsats og en vingave. 

Ide udenfor referat – læg flyers på Phønix. 
 
Ønske fra medlem udenfor referat – kunst af Lene Jelling Holm ønskes 
 
Bortlodning af gevinster: 
351 – værk 4 
39 – værk 3 
64 – værk 17 
46 – værk 8 
70 – værk 22 
434 – værk 9 
31 – værk 13 
390 – værk 7 
158 – værk 11 
8 – værk 14 
525 – værk 12 
56 – værk 16  
5 – værk 10 
526 – værk 1 
529 – værk 18 
521 – værk 21 
58 – værk 24 
22 – værk 19 
75 – værk 15 
29 – værk 2 
21 – værk 23 
32 – værk 5 
528 – værk 20 
78 – værk 6 
335 – værk 25  
 
 


