
 

 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
Søndag den 9. februar 2014 kl. 19 i Galgebakkens beboerhus. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning 
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for 2014 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 
9. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande 

 
Ad 1: 
Valg af dirigent: Freddy S. Pedersen 

Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt. 
 

Ad.2: 
Til gennemsyn af værker til udlodning kom der ganske mange medlemmer om 
eftermiddagen. 
Mere end 40 fuldmagter er afleveret til kasserer Peter Post Hansen. På 
generalforsamlingen deltog 115 fremmødte medlemmer. 

 
Foreningen havde i 2011 175 medlemmer. I 2012 var vi 182 og nu har vi 210 
medlemmer. Det er det største antal medlemmer i foreningens historie. 
Vi kan tydelig mærke det, når vi laver ture ud af huset. Tidligere kom der kun 
ganske få ud over bestyrelsen, men nu er der ofte fuld bookede på de guidede 
ture, hvilket også er meget sjovere. 
Fremgangen skyldes hjemmeside, program, plakater, m.v. Vi har fået en rigtig god 
hjemmeside op at køre. Jeg må klart anbefale, at alle der har mulighed for det, 
jævnligt checker hjemmesiden www.albkunst.dk. Er der spørgsmål til kommende 
udstillinger / arrangementer vil der altid være en ajourført information på 
hjemmesiden. 
Hertil kommer, at Michael Grønlund grafisk sætter vort program op og lave vores 
plakater klar til tryk.  
Kirsten Grønlund har sørget for, at vi sidste år kom på facebook – nogen har 
opdaget det og følger med i hvad der løbende kommer af opdateringer.  

 
Vi har i år besluttet, at der kan ske tilmeldinger til diverse arrangementer, der 
afvikles i løbet af året på email:  Albkunst@albkunst.dk på telefon 20660933 eller 
på vores hjemmeside: www.albkunst.dk 
Tilmeldingen kan ske 1 måned før arrangementet løber af stablen. 

 
Formanden gennemgik herefter årets udstillinger og arrangementer: 



Året startede i februar med en udstilling med den spændende kunstner Rikke 
Darling. Vi var mange der blev betaget af hendes elegante streg i sine 
fabulerende billeder. 
Per  Sommer –  udlånt af Hyldespjældets Skulpturbank. Per Sommer har stadig 
hans store skulptur stående som et vartegn på plænen foran Birkelundgård. At 
opleve de store slebne glaskugler i skulpturerne, der betragtede betragteren som 
store skinnende øjne, var en oplevelse. 
 
6.-14. april  
Havde vi en smuk udstilling med keramiske værker af den kinesisk inspirerede 
kunstner Niels Huang, med sine smukke fine arbejder på håndværksmæssigt  
højt niveau. 
Udstillingen fortsatte på Albertslund Rådhus.   
 
Lars Kræmmer var der som bankdirektør for sine ”Art-money”, repræsenteret 
med 25 udøvende kunstnere, der er tilsluttet Art-money, samtidig med nogle af 
sine egne store værker. 
 
Vi fik også et spændende foredrag af Lars om hele historien bag Art-money og 
hvordan de opstod. 
 
5. maj mødtes vi på Bispebjerg Bakke og fik en fin rundvisning af Ole og så 
arkitekturen og var inde en af de spændende lejligheder - for os der aldrig havde 
set det spændende byggeri af Bjørn Nørgaard, var det en stor oplevelse. 
Vi fortsatte til den imponerende Grundtvigskirke, hvor vi fik en spændende 
rundvisning og hørte om historien bag dette storslåede værk. 
 
Jens Galschiøt og Michael Grønlund 
Hele bestyrelsen med flere hjælpere havde i flere måneder arbejdet på at få den 
store Galschiøt udstilling til Albertslund. 
Det var et større projekt at få udvalgt de skulpturer vi kunne / skulle låne af Jens 
Galschiøt – og sjældent har vi mødt en tilsvarende velvilje og positiv indstilling til 
at udlåne 52 værker til udstilling en måned i såvel det offentlig rum, i og omkring 
Birkelundgård, og i Laden. 
Vi må sige, at vi fik en fantastisk opbakning af kommunen i forbindelse med 
opsætning/afvikling og nedtagning og en meget flot omtale i AP. 
Det var en stor udstilling som vi er stolte over, det var en stor arbejdsmæssig 
indsats, men resultatet var det hele værd. 
 
Der var 10 velbesøgte rundvisninger og adskillige private. 
Men at få den danske verdenspresse lokket til Albertslund, med en positiv omtale 
af udstillingen, var på det nærmeste umuligt. 
Blandt kunstinteresserede og andre kunstforeninger fik vi derimod bragt 
Albertslund på det kunstneriske Danmarkskort for en kort stund. 
 
Vi har så været så heldige, at Jens Galschiøt har været så venlig (indtil videre)  at 
låne os: 
 
Hungermarchen i kanalen ved Rådhuset. 
Den bedende araber og en hjemløs i forhallen på Rådhuset  
Bogstablen, som forarbejde til Fundamentalism, står på Biblioteket. 
På Birkelundgård, 2 skjolde, 1 en Balance og Den gravide teenager.  



I skulpturbanken i Hyldespjældet, Den Indre Svinehund, 2 skjolde samt Den lille 
pige med mobiltelefonen. På Galgebakken står den sidste Balance.  
 
På gården havde vi samtidig en stor udstilling af Michael Grønlunds 
farvemættede og dejlige malerier. 
 
Flere af Michaels billeder er endt på forskellige kontorer påvRådhuset. 
 
Tegners 
I august havde vi en tur til Tegners museum med en fantastisk rundvisning af 
den unge museumsdirektør, der virkelig viste, hvad hun talte om. 
 
Susanne Ydo 
Vi havde besøg af en spændende kunstner fra Kerteminde der arbejder med asfalt, 
olie, lak, maling og som gav os en anderledes udstilling. Samtidig havde vi besøg 
af de to unge glas kunstnere fra Aarhus - Ned Cantrel og Karen Nyholm – der viste 
glas på en måde, vi ikke tidligere havde set. 
 
Buffet 
Vi havde en fantastisk aften med vores - som altid meget spændende buffet - og 
en dybt engageret kunstner i Nadia Plesner, der fortalte om sin kamp mod Louis 
Vuitton og om sin store kamp for at blive anerkendt som kunstner. 
Vi glæder os allerede meget til Nadia udstiller i 2014 på Birkelundgård. 
 
Quilte kunstnere + Erik Lemcke 
Vi havde en stor oplevelse med de 20 quilte kunstnere fra hele Danmark der viste 
Quilt af en høj klasse på Gården. 
Sammen med Quilten havde vi granit/bronze og marmor af kunstneren Erik 
Lemcke, der præsenterede sine smukke skulpturer. Det var en stor fornøjelse, at 
kunne fortsætte med udstillingen på Albertslund Rådhus. 
 
Wiinblad 
25. september var vi 30 medlemmer, der havde en meget stor oplevelse ved at se 
det blå hus i Lyngby. At se en sådan Aladdins hule, fyldt med historie og kunst 
skatte, var en stor oplevelse.  
 
Grete Balle og Stine Jespersen 
Vi sluttede året af, med en spændende udstilling med den 89 årige kunstner Grete 
Balle og den unge keramiker Stine Jespersen. 
 
Som flere har bemærket, har vi i 2013, som fortsætter i 2014, en aftale med 
Albertslund Bibliotek om, at vore udstillinger i stor udstrækning fortsætter i 
ateliergangen og til dels i det tidligere borgerservice på Rådhuset. 
 
2014 
Formanden gav herefter en kort gennemgang af udstillinger og arrangementer i 
2014. Det er ud til at blive et spændende år i Albertslund Kunstforening. 
 
Birkelundgård 
Det er med stor glæde vi har erfaret, at der er afsat 250.000 kr. i 2014 og 2 x 2 
mill. til renovering af Birkelundgård over de næste år. 
I 2014 skal der laves en renoverings plan, der så skal gennemføres i 2015 og 16. 
Vi håber på, at bl.a. den indvendige del af hovedhuset får en tiltrængt omgang. 



 
 
 
 
 

 
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning. 

 
Ad. 3: 
Regnskabet blev omdelt.  
Fremlæggelse af regnskabet v/ kasserer Peter Post Hansen: 
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2013” blev delt ud til 
medlemmerne. Regnskabet udviste et underskud for året på kr. 4.635,14 
Egenkapitalen udviste 33.879,63 kr. ved årets udgang. Heraf er kr. 17.000,- 
reserveret til hjemtransport af Galschiøts værker. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad.4: 
Formanden foreslog, en kontingentstigning på kr. 50,00 pr. person, således at det 
årlige kontingent bliver kr. 300,- og kr. 225,- for samboende. Prisen for 
firmamedlemskab og støttemedlemskab fastholdes uændret. 
   
Forslaget blev vedtaget.  

 
AD 5: 
Der forelå ikke forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. 
 
Ad.6: 
Valg af bestyrelsen: 
Formand: Troels Busk, enstemmig genvalgt 
Kasserer: Peter Post Hansen, ikke på valg 
 
Bestyrelse: Michelle Baadsgaard, enstemmig genvalgt 

 Per Zoffmann Jessen, enstemmig genvalgt 
 Kirsten Grønlund, enstemmig genvalgt  
 Ole Kristensen, ikke på valg 
 Inger Lill Madsen, ikke på valg 
 

Suppleanter:           Edna Kovanda Klein, genvalgt 
 Else Pedersen, genvalgt  
 Leif Glud Jensen, genvalgt 
 Pia Brandt Halling, der er flyttet fra kommunen, modtog ikke 
 genvalg. 
 Jeppe Busk blev nyvalgt som suppleant. 

 
Ad.7: Revisorer:  Freddy S. Pedersen, genvalgt 

 Per Gut, genvalgt 
 Suppleant: Ulla Lagoni, genvalgt 
 

Ad.8:  Intet. 
   
Ad.9: 



Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne. 
Der var indkøbt 31 værker til udlodning. 

 
Medlemsnr. Navn Værk nr. 

38 Per Gut 13 
63 Jette Sonne 29 
70 Lisbeth Busk 8 
109 Kirsten Nielsen 25 
131 Troels Busk 26 
149 Svend Erik Stadsgaard 21 
159 Lene Hansen 5 
167 Sigrid Stadsgaard 23 
184 Inge Petersen 12 
202 Rita Jørgensen 22 
210 Hanne Egsgaard 28 
252 Vibeke Bjanason Scheving 20 
272 Lise Korbo 4 
279 Leo Jørgensen 15 
280 Else Pedersen 18 
302 Miriam Holst 24 
303 Per Zoffmann Jessen 2 
308 Marna Nielsen 31 
328 Jytte Andreasen 17 
333 Elna Carlsen 14 
347 Lisbeth Ebdrup 16 
349 Jørn Jensby 30 
353 Gert Kornum  27 
383 Hanne Christensen 19 
384 Victor Christensen 3 
387 Gunnar Nielsen 1 
392 Bent Poulsen 6 
395 Marianne Jensen 10 
403 Kirsten Østergaard 11 
441 Niels Jørgen Bisgaard 7 
447 Eva Boje Larsen 9 

 
Endelig blev der udtrukket nogle B-gevinster til de fremmødte medlemmer.  
 
Formanden sluttede med at takkede for det store fremmøde. 
 
Referat Ole Kristensen 


