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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
Søndag den 5. februar 2012 kl. 19 i Galgebakkens beboerhus. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for 2012 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse: 

a) forslag til vedtægtsændring  
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 
9. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande 

 
Ad 1: 
Valg af dirigent: Freddy S. Petersen 
        Generalforsamlingen konstateret retmæssigt indkaldt. 
 
Valg af referent: Ole Kristensen 
 
Ad.2: 
 
• Til gennemsyn af værker til udlodning om eftermiddagen kom ca. 35 medlemmer. 

43 Fuldmagter er afleveret til kasserer Peter Post. På generalforsamlingen 
deltog 87 fremmødte medlemmer. 

 
• Foreningen har nu 175 medlemmer, en stigning fra 150 medlemmer sidste år, 

hvilket er en fremgang på 25 medlemmer. Det er det største antal medlemmer i 
foreningen nogen sinde. 
Vi kan tydelig mærke det, når vi laver ture ud af huset. Tidligere kom der kun 
ganske få ud over bestyrelsen, men nu er det ofte fuld booked på de guidede ture, 
hvilket også er meget sjovere. 
 
En del af de nye medlemmer er kommet ved en flot og velbesøgte hjemmeside, 
som altid et besøg værd og som har mange nyttige oplysninger.   
www.albkunst.dk. 

 
 

• Formanden gennemgik årets udstillinger og arrangementer: 
o Startede sæsonen med udstilling af Poul Petersens fabulerende dyrebilleder 

samt de flotte træskåle af Hans Humble. Vi nød alle Paul Banks, der 
underholdte på sin guitar. 

o I marts havde vi en god udstilling med farverige billeder af Hanne Hermann 
og glas af Glassmedjen. En ualmindelig velbesøgt udstilling. 

o Først i april havde vi en meget vellykket guidet besøg på LO-skolen med 30 
deltagere. Da vi kun nåede en brøkdel af kunsten på skolen, gentager vi 
turen igen i 2012 særlig med fokus på Asger Jorn malerier. 

o I maj havde i fornøjelsen af 7 lokale kunstnere. Det var en stor succes  og 
rart at konstatere, at der stadig er stor kunstnerisk aktivitet på Vestegnen.  



o Sidst i maj besøgte vi Wilja Becks smukke galleri i Odsherred. Det var en 
oplevelse at se de smukke malerier, men også at smage den gode vin, 
Mogens, hendes mand  laver. Efterfølgende havde vi en spændende guidet 
rundvisning på Malergården og hørte om familien Svane og så hvordan de 
havde boet. 

o Den 31. august havde vi igen en dejlig buffet her i beboerhuset og et rigtig 
godt foredrag med dias af Mette Hannemann.  
Det resulterede i, at vi arrangerede 2 besøg i hendes nyåbnede galleri på 
Værnedamsvej på Frederiksberg. 

o I september var vi i Køge og nåede lige at se Street art udstillingen ”Walk 
This Way” . Spændende kunst og en god aften.   

o I oktober var vi så heldige, at Peter Hesk Møller skulle afsløre sin flotte 
skulptur ved Herstedøster Kirke og samtidig lavede vi en udstilling på 
Birkelundgård.  Det var den sidste sommerdag i 2011 og der blev spillet 
dejlig jazz i haven. 

o Vi sluttede 2011 med en udstilling af Lotte og Verner Brems med deres 
sjove malerier og Christa Julin´s  meget professionelle keramik. 
 

• I forbindelse med sæson 2012  skal det bemærkes, at der løbende sendes 
invitationer ud på mail og man kan naturligvis se vore arrangementer og 
udstillinger på hjemmesiden og det program, der udsendes til alle medlemmer. Det 
vil så vidt muligt blive lagt tilmeldingslister ud inden de annoncerede ture.   Vi 
sender ikke invitationer ud med post, men man er altid velkommen til at ringe til 
en fra bestyrelsen og tilmelde sig. 
Når man har tilmeldt sig, skal man ikke forvente at få en tilbagemelding, med 
mindre man ikke, ved overtegning, bliver optaget. 
 

• For 2012 har vi igen lavet en blanding af udstillinger med maleri, keramik, 
glaskunst , bronze og granit samt besøg ud af huset.  
Formanden præsenterede derefter udstillinger og arrangementer i 2012.  Alle 
arrangementer fremgår af programmet, som blev uddelt på generalforsamlingen 
og som straks efter udsendes til alle øvrige medlemmer.   
  
• Formanden henstillede til alle medlemmer om at give ham evt. nye/ændrede  

e-mailadresser.    
 

Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning. 
 
Ad. 3: 
Fremlæggelse af regnskabet v/ Peter Post: 
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2011” delt ud til 
medlemmerne. Regnskabet udviste et underskud for året på kr. 2.020,42. 
Egenkapitalen udviste 12.047,90 kr. ved årets udgang. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet. 
 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
Ad.4: 
Kontingent fastsat uændret. 
 
AD 5: 



Der forelagde ikke forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. 
 
Ad.6: 
Valg af bestyrelsen: 

• Formand: Troels Busk, genvalgt 
Kasserer: Peter Post, ikke på valg 

 
 
• Bestyrelse: Michelle Baadsgaard, genvalgt  

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

• Suppleanter:  Edna K. Klein, genvalgt 
Pia Brandt Halling,  nyvalgt   

 
 
Ad.7: 
 

• Revisorer:  Freddy S. Pedersen, genvalgt 
Per Gutt, genvalgt 
Suppleant: Ulla Lagoni, genvalgt 

 
Ad.8: 
Marina Testa opfordrede til, at kommende arrangementer blev mere 
eksperimenterende, både med hensyn til billedkunst og musik i tilknytning til 
arrangementerne. 
Formanden tilkendegav, at han ikke var uenig i synspunktet, men kunstforeningens 
størrelse med hensyn til økonomiske aftaler og forventet medlemskøb, begrænsede 
mulighederne.  
 
Ad.9: 
Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne. 
Der var indkøbt 20 værker til udlodning. 
 
 Medlemsnr. Navn Værknr. 
1. 376 Bodil Trolle 8 
2. 311 Kirsten Grønlund 14 
3. 269 Aase Inger Hansen 12 
4. 316 Johanne Busk 11 
5. 303 Per Zoffmann Jessen 6 
6. 221 Marina Testa 3 
7. 139 Helga Becker 2 
8. 35 Inger Vestermann 19 
9. 333 Elna Carlsen 16 
10. 216 Birthe S. Gudmundsen 9 
11. 38 Per Gut 18 
12. 68 Børge Nielsen 7 
13. 210 Hanne Egsgaard 20 
14. 321 Mia Strøm Jensen 1 
15. 330 Birgit Henriksen 10 
16. 267 Sigrid Stadsgaard 4 
17. 109 Kirsten Nielsen 17 



18. 350 Lone Kornum 15 
19. 397 Claus Solborg 5 
20. 304 Inge Iversen 13 

 
 
Formanden sluttede med at takkede for det store fremmøde. 


