
 

 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
Søndag den 17. februar 2013 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 2013 
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 konstateret retmæssigt indkaldt. 
 
Valg af referent: Ole Kristensen 
 
Ad.2: 
Til gennemsyn af værker til udlodning kom der ganske mange medlemmer om 
eftermiddagen. 
40 Fuldmagter er afleveret til kasserer Peter Post Hansen. På generalforsamlingen 
deltog 97 fremmødte medlemmer. 

 
Foreningen har nu 182 medlemmer, en stigning fra 175 medlemmer sidste år. Det er 
det største antal medlemmer i foreningen 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. 
 
På bordene ligger det største program 2013 for foreningens aktiviteter nogen sinde. 
2012 var et godt år for Kunstforeningen, som har markeret sig stærkt i Albertslund. 
 
• Formanden gennemgik årets udstillinger og arrangementer: 

o Startede sæsonen med udstilling Helle Borg Hansen med flaminco-dans og 
dejlige billeder. Mere end 400 besøgte udstillingen. 

o I april havde vi besøg af Dorthe og Caroline Krabbe, som også var en 
velbesøgt udstilling med keramik af Dorthe og malerier af Caroline. 

o I maj besøgte vi Panuminstituttet og så deres fantastiske kunstsamling. 
Professor emeritus Erik Dabelsten der gennem 40 år har været ansvarlig for 
opbygningen af samlingen viste rundt. 

o I maj var vi også på en dejlig tur til Assistentkirkegården. En tur med 
overraskende og spændende historier på en dejlig plet midt i København  



o I juni havde vi den store internationale udstilling i samarbejde med 
Hyldespjældet. 50 billedhuggere udstillede i Hyldespjældet og på 
Birkelundgård. Den indendørs udstilling blev lavet i samarbejde med 
Kulturhuset Birkelundgård, således at vi også kunne benytte laden. 
Leonardo Petersen spillede jazz i gården. Udstillingen havde rigtig mange 
besøgende. 

o I august var vi på skulpturvandring i København med rundvisning af Tom 
Jørgensen fra Kunstavisen. Fantastisk så mange skulpturer, der står og 
gemmer sig og som man kun ser på sådan en rundvisning. 

o Den 30. august havde vi igen buffet her i beboerhuset med dejlig mad lavet 
af de fantastiske kogekoner og med et spændende foredrag om ”Det 
Lykkelige Arabien” af Flemming Bo Andersen.  

o Midt i september besøgte vi igen LO-skolen. Vi var der i 2011, men nåede 
kun at se halvdelen af de mange malerier og kunstværker. Nu fik vi lejlighed 
til at se endnu flere. 

o Sidst i september og først i oktober udstillede vi Minna Kristine Pedersen og 
glas af Line Boye Jacobsen. Også dette var en dejlig og velbesøgt udstilling 

o Vi sluttede 2012 med en udstilling af Poul Kidmoses dejlige granitskulpturer 
og malerier af Claus Brøndum Sørensen.  
 

• I forbindelse med sæson 2013 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 uddeles til alle medlemmer. Det 
vil så vidt muligt blive lagt tilmeldingslister ud ved vore udstillinger om 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, ved overtegning, ikke bliver optaget. 
 
 

For 2013 har vi igen lavet en blanding af udstillinger med maleri, keramik, bronze og 
granit samt besøg ud af huset. Sæsonen startes lørdag den 23. februar med en 
udstilling af Rikke Darling og Per Sommer.   
Formanden præsenterede derefter udstillinger og arrangementer i 2013.  Alle 
arrangementer fremgår af programmet, som blev uddelt på generalforsamlingen og 
som derefter straks udsendes til alle øvrige medlemmer.  
 
Formanden lagde især vægt på den store udstilling med Jens Galschiøt i maj juni 
måned, som kommer til at omfatte ca. 25 skulpturer i hele Albertslund Centrum, på 
stadion, Cirkusgrunden og på Birkelundgård. Også til denne udstilling har vi lavet 
samarbejde med Kulturforeningen om lån af laden samt med integrationsudvalget, der 
afholder Integrationsdag dagen efter ferniseringen.  
Mange kender sikkert Galschiøt´s skulpturer ”Den Indre Svinehund”, ”Skamstøtten”. 
Galschiøt´s skulpturer er meget provokerende og debatskabende. Værkerne udstilles 
rundt om i hele verden, hvor de skaber stor debat om vores grundlæggende 
menneskesyn.  
Der opsættes i Centeret bl.a. 7 – 8 skulpturer af hjemløse i naturlig størrelse, 4 stk. 3 
meter høje skulpturer der balancerer på 6 – 10 meter høje stænger som symbol på 
FN´s 10 år ”For uddannelse og bærerdygtig udvikling”.   
I laden udstilles 3 af Galschiøt´s 2,5 meter høje bogstaver fra installationen 
”FUNDAMENTALISM”. Hvert bogstav er bygget op af religiøse bøger, Biblen, Koranen 
og den Jødiske Torah. Bogstaverne er derefter støbt i bronze.  



Sammen med værket vises citater fra Koranen, Biblen og Torahen på storskærme. 
Der vises lyse citater og der vises mørke citater fra de religiøse værker. 
Fernisering er den 24. maj, kl. 16.00. Det bliver fantastisk med skulpturer rundt i hele 
Centeret og på Birkelundgård. Jens Galschiøt laver en rundvisning og et foredrag den 
29. maj.  
Sammen med Galschiøt udstiller Michael Grønlund i hovedhuset. 
  
Formanden henstillede til alle medlemmer om at give ham evt. nye/ændrede  e-
mailadresser.    

 
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning. 
 
Ad. 3: 
Regnskabet blev omdelt.  
Fremlæggelse af regnskabet v/ Peter Post Hansen: 
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2012” blev delt ud til 
medlemmerne. Regnskabet udviste et Overskud for året på kr. 6.745,87 
Egenkapitalen udviste 18.794,77 kr. ved årets udgang hvilket er meget 
tilfredsstillende. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet. 
 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
Ad.4: 
Vi vil gerne hæve kontingentet,  sagde formanden, men vi indstiller uændret 
kontingent for 2013.  Kontingent fastsat uændret. 
 
AD 5: 
Der forelå ikke forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. 
 
Ad.6: 
Valg af bestyrelsen: 

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

 
 
• Bestyrelse: Michelle Baadsgaard, ikke på valg 

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

• Suppleanter:  Edna Kovanda Klein, genvalgt 
Pia Brandt Halling, genvalgt 
Else Pedersen, nyvalgt 
Leif Glud Jensen, nyvalgt 

 
Ad.7: 
 

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



 
Ad.8: 
I 2012 er der indgået et samarbejde med Albertslund Kommune, således en del af 
vore udstillinger flyttes til Rådhuset, når udstillingen på Birkelundgård er slut.  Poul 
Kidmose´s granitskulpturer var den første udstilling, der kom på Rådhuset. Fint var 
det, at vi solgte 2 af Pouls skulpturer dernede. 
 
Ad.9: 
Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne. 
Der var indkøbt 18 værker til udlodning. 
 
 Medlemsnr. Navn Værknr. 
1. 63 Jette Sonne 4 
2. 33 Bo Lindegård 9 
3. 35 Inger Westermann 16 
4. 394 Hanne Møller 1 
5. 217 Henning Lind 12 
6. 247 Ingelise Mattisson 14 
7. 130 Ellen Munk Marcussen 15 
8. 380 Henny Pagel Hansen 3 
9. 52 Tage Dræbye 5 
10. 140 Åse Mette Larsen 17 
11. 200 Irene Galsgaard Rasmussen  2 
12. 306 Jeppe Busk 18 
13. 258 Jette Blom-Jensen 11 
14. 127 Edna Kovanda Klein 8 
15. 192 Susanne Storm Lind 13 
16. 379 Jytte Thomsen 10 
17. 297 Gitte Krogsgaard 7 
18. 272 Lise Korbo 6 

 
Følgende medlemmer vandt fremmødegevinster/B-gevinster, der ikke medfører tab af 
lodder: 
 
Medlemsnr. Navn: 
318 Birgit Kloppenburg 
100 Brita Rindom 
365 Hanne Jørgensen 
271 Mogens Haarh 
366 Jørgen Jørgensen 
224 Peter Post Hansen 
405 Merete Darum 
 
 
Formanden sluttede med at takkede for det store fremmøde. 
 
Referat Ole Kristensen 


