
Referat generalforsamlingen 1 februar 2023 – for året 2022 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent – Helle Dahl. – rettidig indkaldelse. 

Referent – Karin Fisker Olesen 

2. Formandens beretning 

4 større ture 

• Alice Bork + Gert Ejton 

• Hindsholm – Helle Abildgård, Viggo Salting, Helle Fabricus 

• Ophør hos Christina James – Ny Vestergade - her købte vi også af Rachels Zachariassen, Line 
Eskestad, Yomeno Goma + 1 af Christina James 

• Vejle/Middelfart – her købte vi af Susanne Baldus, Kurt Eivind Nielsen, Helle Koch, Pia Brix og 
Bente Ekander 

• Desuden har vi nu handlet hos Charlotte Hammershøi da hun ikke længere er medlem af 
foreningen. 

• Rikke Lunnemann 

• Galleri Rasmus  
 
Skift i bestyrelsen – Lene Klintvort var af personlige grunde nødt til at stoppe – Rune Husås 
som var en af suppleanterne er trådt ind. 
 
Besøg på Odense renovation – en masse inspiration og læring fra deres kunstforening – har 
inspireret til nogle af de spørgsmål i har fået udleveret… 
 
NYE tiltag 
 
Spørgsmål i har fået udleveret – skal hjælpe os med at pejle os ind på at gøre det så godt 
som muligt for jer medlemmer. 
 
Postkort udviklet – I har alle fået hver 1 udleveret i aften – vi vil gerne opfordre til at I skriver 
en hilsen til en kollega i tænker der måske kunne være interesseret i at blive medlem. 
 
Vi opfordrer desuden til at I alle hænger den poster op som i kan finde på forsiden af 
hjemmesiden – hæng den gerne flere steder på jeres kontorer. 
 
Noget nyt denne gang med Banko + sandwich 
 
2023 er udgivelses år – vi går allerede først i det nye år i gang med at lede efter kandidater til 
at kreere kunstværket… 
 



Næste år påtænker vi at inddrage suppleanter mere hvis de har lyst – vi fik brug for at skifte i 
bestyrelsen i år, og skulle noget lign. Ske næste år, så er det nemmere som suppleant hvis 
man har deltaget mere i arbejdet. Det kan også give en mere spændende suppleantrolle. 
 
Vi vil stadig gerne opfordre til at I tænker vores egne udgivelser ind som mulighed for at 
købe en god kunstgave eller mulighed for at få venner og bekendte gjort opmærksomme på 
muligheden for at handle med os. 
 
Igen i år har vi brugt Intranet til at få lidt reklame – det har da givet et par nye medlemmer.  
 
Vi har modtaget bog gratis fra Jørgen Svenstrup som er udleveret efter først til mølle. 
 
Vi har lige nu 99 betalende medlemmer. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Det har været dyrere at booke Phønix pga. udskiftning hos dem og os + ændrede regler – derfor er 
diverse udgifter lidt større end vi havde håbet på. 

Desværre har vi kun solgt en af vore egne udgivelser – husk endelig at det kan bruges som gaver 
m.v. 

Vi har igen overført 10.000 til udgiverkontoen – 2023 er udgivelse år, så når bestyrelsen er 
konstitueret går i igang med at kigge på mulige kunstnere. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Uændret – 750 for et år. Ingen forslag om forhøjelse. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg: Ulla Ramm Mikkelsen, Gitte Trøst Sørensen, Karin Fisker Olesen – alle modtager 
genvalg. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Tina Weile  

Gert Kallehauge  

8. Valg af revisorer 

Helle Dahl Hansen modtager genvalg 



Lotte Jasper Modtager genvalg 

9. Valg af revisor suppleant 

Mette Aagård 

10. Eventuelt 

Vil gerne have besked når der sker noget – vil gerne modtage mail 

11. Bortlodning. 

8 – X 

21 – L 

19 – E 

55 – G 

23 – A 

10 – V 

42 – N 

351 – M 

3 – W 

61 – J 

49 – D 

68 – Q 

36 – U 

7 – R 

56 – T 

22 – O 

79 – I 

521 – Y 

158 – F 



335 – B 

405 – P 

43 – C 

60 – K 

528 – S 

390 - H 

 

  

 

 

 

 


