
Generalforsamling 1 februar 2022  
 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Charlotte Hammershøj – for sidste gang – tak for de mange gode arrangementer. 

Generalforsamling er lovligt indkaldt. 

Referent – Karin Fisker Olesen 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning 
Jeg har æren at komme lige fra suppleant til formandspost.  
Siden september, hvad er der sket 
Generalforsamlingen blev rykket flere gange fra januar endelig afholdt slut september 
medvirkende til at bestyrelsen fortsatte uden valg indtil ultimo september. 
Alt stod og samlede støv, fordi vi var klar i januar 2021. 
I perioder bøvlet ift. Indkøb grundet Covid 19 
Formanden gik af og der var valg, vi konstituerede os.  
96 medlemmer, hvilket i og for sig er flot, når man tænker for et par år tilbage talte om, at 
nedlægge foreningen.  
Vi havde i overvejelse at lave debat – salon, men tænker den udsættes til styr på Covid 
19  
Fremadrettet tænkes at komme ud over Fyn igen, da der meget spændende kunst i 
andre egne af landet. 
Fortsat arbejde med at sælge udgivelser til andre foreninger – og skulle der sidde nogle 
er i salen som har kontakter så brug dem endelig vi vil super gerne sælge udgivelser. 
Hverve – gaver ophørt 31/12 -21, ihvertilfælde for en rum tid. 
Plakat på hjemmesiden, opfordring til at printe ud og hænge op i din afdeling -så vi kan 
blive endnu flere i foreningen.  
Afholdt kunstudstilling over en uge i Ullas private hjem – hvor i alle var inviteret – 
kunstneren var Anne Marie Pedersen, desværre ikke så besøgt at 
kunstforeningsmedlemmer, men andre kom heldigvis.  

                    Lignende arrangement kunne måske komme på tale en anden gang.  
 

Tjek hjemmesiden en gang imellem, særligt vigtigt i januar og februar, da det er de 
måneder de indkaldes til generalforsamling og udsendes kontingentopkrævning. 
 
Vi er udfordret af, at vi hos nogen lander i spam / uønsket post / rod, da de forskellige 
mail Boxe krudter op på deres spam filtre. 
Der er ikke nogen ”regler”, nogen mailadresser fungerer det fint, andre ikke. 
  
Det værste er, at nogen slet ikke kommer frem, jeg har haft kontakt med 8 indtil nu, det 
er helt ligesom ved postnord ☺ 
 
Vi vil arbejde med vores it-ekspert på at se hvad vi kan gøre, men derfor bønnen om at 
holde øje med hjemmesiden. Jeg bruger forholdsvis meget tid på at kontakte jer, for at 
sikre i får indkaldelsen, og derefter får betalt kontingentet. 
 
Jeg har slettet den med tilmelding til nyhedsbrevet, da jeg skriver jer på listen når I 
tilmelder jer. 
Vi overdænger jer ikke med nyt, til gengæld er der mange der spammer os med 
mærkelige adresser, der vil have nyhedsbrev. Dem bruger jeg så tid på at slette inden de 
laver ”larm” i vores system. 



 
Jeg skrev i går på hjemmesiden, at det snart er tid til kontingent indbetaling, og skrev 
kontonummeret på forside. 
Der sendes opkrævning ud midt i februar, til betaling senest 1. marts, men vi kommer 
nok til at opleve samme bøvl, da jeg ikke tror vi får skiftet system inden. 
Har i lyst til at betale allerede nu, er I meget velkommen, og jeg vil gøre mig umage med 
ikke at sende opkrævningen til dem der har betalt. Ellers bær over med mig, jeg er kun 
en amatør. 
Betales der ikke til tiden, kan det også være jeg kontakter jer pr. mail. 
 
Det er vigtigt for os tidligt på året at vide, hvor mange medlemmer og penge vi har at 
købe kunst for, så vi undgår at ræse sidst på året, for at få det til at gå op.  
 
Hvis I af én eller anden mystisk grund ønsker at udmelde jer, så send en mail, det gør 
det nemmere, i stedet for at jeg kontakter og beder jer betale. 

 
 Formandens beretning godkendt 

3. Aflæggelse af regnskab 

Regnskab er lagt på hjemmesiden. Glæder os over at vi har solgt nogle af de tidligere 
udgivelser.  

Som sædvanlig er der afsat penge til udgivelse 

Diverse udgifter dækker over bankgebyrer, generalforsamling, transport/bespisning på 
indkøbsture og lign. 

Regnskab godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent 

Uændret de 750 – 2022 

Næste generalforsamling – indgå i diskussion – hvad er det vi vil vedr. indkøb. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg: 
Marianne Hedemand – modtager ikke genvalg  
Susanne Hansen – modtager gerne genvalg 

Lene Klintvort – Corona ramt – vil gerne indgå i bestyrelsen. 

Susanne Hansen og Lene Klintvort er valgt. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Rune Husås Sørensen 

Laila Søby 



 

8. Valg af revisorer 

Helle Dahl Hansen genopstiller  

Lotte Jasper vælges. 

Charlotte genopstiller ikke 

9. Valg af revisor suppleant 

Tina Wile 

10. Eventuelt 

Tak til Charlotte og Marianne for den store indsats – vingave som tak. 

11. Bortlodning. Du kan se på indkaldelsen, hvor mange lodder du har. 

Man har lov at sidde over – så få man et ekstra lod næste år. Hvis man vinder går man tilbage til 
1 lod til næste år. 
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