
 

 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
Søndag den 8. februar 2015 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 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 blev valgt 

Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt. 
Ole Kristensen blev valgt som referent. 

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

 
Foreningen har nu har nu 215 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 kan også ses på det store 
fremmøde ved ferniseringer og udstillinger på Birkelundgård.   
I 2015 har foreningen 25 års jubilæum og vi gælder os til at præsenterer et 
spændende jubilæumsprogram for medlemmerne. 
 
Alle fremmødte medlemmer får det nye program, hvilket betyder, at vi kan spare 
portoen ved udsendelse. Portoen bliver dyrere og dyrere. 
Der udsendes heller ikke girokort ved opkrævning af kontingent. Medlemmerne 
bedes overfører direkte gennem netbank. Kontonr. Findes på hjemmesiden 
www.albkunst.dk. Kontingens kan tillige betales ved vore arrangementer. 

 
Formanden gennemgik herefter årets udstillinger og arrangementer i 
2014: 
Formanden fremhævede udstillingen i efteråret med Billy Sjur Ohlsen, hvor mere 
end 500 besøgte udstillingen. Aldrig i de 25 år har så mange besøgt en udstilling i 
kunstforeningen over blot 3 dage.  
 



Kunstforeningen har fået etableret et rigtig godt samarbejde med Albertslund 
Bibliotek og Kommunen om at en del af vore udstillinger på Birkelundgård 
efterfølgende flyttes til Rådhuset. 
 
 
Programmet 2015 
Specielt i jubilæumsåret, vil vi slutte alle udstillinger med en lille koncert af 1 times 
varighed kl. 15.30 til 16.30. Dette skal være foreningens gave til medlemmerne. 
Formanden gennemgik herefter det meget flotte program for 2015 med udstilling 
bl.a. af Hans Voight Seffensen og Frodor Mikkelsen. 
 
Igen i år har vi besluttet, at der kan ske tilmeldinger til diverse arrangementer, der 
afvikles i løbet af året på e-mail:  Albkunst@albkunst.dk, på telefon 20660933 eller 
via vores hjemmeside: www.albkunst.dk 
Tilmeldingen kan ske 1 måned før arrangementet løber af stablen. Så vidt muligt 
vil tilmeldingslister blive lagt ud ved vore udstillinger på Birkelundgård. 
Alle arrangementer er omtalt i kataloget for 2015. Invitationer til arrangementer 
bliver udsendt pr. mail og men kan løbende følge med på hjemmesiden 
www.albkunst.dk. 
Bemærk, at når man har tilmeldt sig, er tilmeldingen accepteret med mindre man 
får meddelelse om, at arrangementet er overtegnet. Der udsendes ikke 
bekræftelse på tilmeldingen. 
Husk at meddele hvis du får en e-mailadresse eller skifter e-mailadresse. 
 
Birkelundgård 
Som mange har erfaret, er der er over de næste 2 år afsat kr. 2 mill. til renovering 
af Birkelundgård. 
Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra kommunen, Kulturhuset 
Birkelundgård samt Albertslund Kunstforening. 
Renoveringen starter i efteråret 2015 og skulle gerne være færdig i foråret 2016, 
hvor Birkelundgård bliver 100 år.  
Det vil sige, at der kun er afsat penge til laden. Vi må se, om der senere bliver lidt 
penge til istandgørelse af det indvendige i hovedhuset. 

 
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning. 

 
Ad. 3: 
Fremlæggelse af regnskabet v/ kasserer Peter Post Hansen: 
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2014” blev delt ud til 
medlemmerne. Regnskabet udviste et overskud for året på kr. 29.884 
Egenkapitalen udviste 80.764 kr. ved årets udgang. Heraf er kr. 17.000 reserveret 
til hjemtransport af Galschiøts værker. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad.4: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.    
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 
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, modtager ikke genvalg. 
                             Formanden foreslog Helge Jørgensen som kasserer. Valget af 
                             Helge blev enstemmigt vedtaget. 
 
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 
 Else Pedersen, genvalgt  
 Leif Glud Jensen, genvalgt  
 Jeppe Busk, genvalgt  

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

 Peter Post Hansen, nyvalgt 
 Suppleant: Torben Dahl, nyvalgt 
 

Ad.8:  Intet. 
   
Ad.9: 
Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne. 
Der var indkøbt 30 værker til udlodning. 

 
Medlemsnr. Navn Værk nr. 

8 Helle Haagen Nielsen 16 
32 Birgitte Diness 22 
63 Jette Sonne 20 
83 Lykke Nielsen 21 
102 Hanna V. Kerkov 1 
123 Birgitte Larsen 23 
130 Ellen Munch Marcussen 27 
151 Lilly Loftheim 6 
159 Lene Hansen 15 
181 Birgit Mortensen 24 
203 Anne-Lise Vognsen 9 
243 Lone Wolff Bang 25 
258 Jette Blom-Jensen 14 
272 Lise Korbo 3 
279 Leo Jørgensen 17 
296 Ole Kristensen 12 
297 Gitte Krogsgaard 4 
311 Kirsten Grønlund 28 
315 Bent Thomsen Laursen 26 
318 Birgitte Klobbenburg 13 
323 Siv Gullbritt Christensen 8 
347 Lisbeth Ebdrup 18 
374 Helga Dirks 29 



404 Kjeld Høegh 30 
417 Bente Ninn Hansen 5 
418 Holger Hansen 10 
423 Werner Rossen 19 
442 Annelise Hummelmose 2 
461 Ann Falk Jørgensen 7 
472 Cowi Kunstforening 11 

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


