REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Søndag den 24. februar 2019 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 2018
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af formand. Troels Buns genopstiller ikke
7. Valg af kasserer. Helge Jørgensen genopstiller
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ole Kristensen Inger Lill Madsen: genopstiller
begge
9. Valg af 4 suppleanter: Else Pedersen og Holger Hansen genopstiller
10.Valg af revisorer: Freddy S. Pedersen og Peter Post Hansen genopstiller begge
11.Valg af 1 revisorsuppleant
12.Eventuelt
13.Bortlodning af indkøbte kunstgenstande
Ad 1:
Valg af dirigent: Erik Kølbek blev valgt
Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt.
Ole Kristensen blev valgt som referent.
Ad.2:
Der er afleveret 38 fuldmagter til kasserer Helge Jørgensen. På dagens
generalforsamlingen deltager 87 fremmødte medlemmer.
Programmet for 2019 er færdig og ligger på bordene, dog uden siderne med
bestyrelsen. Et opdateret program vil foreligge om ca. 14 dage og vil kunne ses på
hjemmesiden, www.albkunst.dk, kan hentes på biblioteket eller Birkelundgård ved
den næste udstilling.
Vi har opsagt samarbejdet med Albertslund Kommune om udstillinger på
Rådhuset. Arbejdet er meget krævende og belastende for bestyrelsesmedlemmerne, ikke mindst nu hvor der ikke kommer så mange gennem Rådhuset efter
at Al-bo er nedlagt.
Der vil i lighed med tidligere år ikke blive udsendt girokort. Medlemmerne
opfordres til inden udgangen af marts at betale kontingent via netbank.
Foreningens bankkonto fremgår af programmet eller der kan betales via MobilPay
nr. 59830.
Medlemstallet er faldet med ca. 20 til ca. 190 medlemmer. Det er tilfredsstillende,
men vi vil gerne være flere medlemmer.
2018 har været et godt udstillingsår, med varierede udstillinger og med et ganske
fint fremmøde. Også vore ture ud af huset har været ganske velbesøgt. Det er en
fornøjelse at lave arrangementer og ture, når de er så velbesøgt. Ikke mindst
musikarrangementet med Eddie Skoller var meget velbesøgt.

Udstillinger og arrangementer for 2019 fremgår af det uddelte program og er med
stor variation både på udstillings- og arrangementssiden.
Efter generalforsamlingen starter vi den 31. marts ved med en spændende udflugt
til Næstved og Rønnebæksholm. I april har vi en stor og meget spændende
udstilling ”Grønland nu” med 9 kunstnere, der relaterer til Grønland. I maj udstiller
Pontus Kjerrman sammen med sin kone Tine Hecht-Petersen, et meget spændende
program for 2019.
Tilmeldingen til arrangementer kan som hidtil først ske 1 måned før
arrangementet løber af stablen pr e-mail til helge.frank.joergensen@gmail.com.
Helge vil fremover bekræfte tilmeldingerne modsat tidligere.
Alle arrangementer er omtalt i kataloget for 2019. Invitationer til arrangementer
bliver udsendt pr. mail og I kan løbende følge med på hjemmesiden
www.albkunst.dk eller på Facebook.
Husk at meddele hvis du får en e-mailadresse eller skifter e-mailadresse.

I bestyrelsen er vi noget presset, så jeg skal opfordre til, at nogen vil stille op som
suppleantposten. Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, trækker jeg mig som
formand af helbredsmæssige grunde.
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.
Ad. 3:
Fremlæggelse af regnskabet v/ kasserer Helge Jørgensen:
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2018” blev delt ud til
medlemmerne. Regnskabet udviste et underskud for året på kr. 1.474,68.
Egenkapitalen er på kr. 60.488,72 ved årets udgang.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Ad.4:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Efterfølgende blev der stillet forslag om, at bestyrelsen overvejer, at stille forslag
om afskaffelse af rabat til samboende medlemmer.
Ad 5:
Der forelå ikke forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.
Ad.6:
Valg af bestyrelsen:
Formand: Troels Busk modtager ikke genvalg. Der kom ikke forslag til valg af ny
formand.
Ole Kristensen meddelte på bestyrelsens vegne, at foreningen ikke på
sigt kan videreføres uden en formand, men da der foreligger et færdigt
program for 2019, er man villige til at afvikle 2019-programmet uden
formand. Dog vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling i september, med valg af formand som eneste punkt
på dagsordenen.
Ad.7: Valg af kasserer:
Helge Jørgensen blev genvalgt
Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Ole Kristensen og Inger Lill Madsen blev genvalgt
Ad. 9. Valg af 4 suppleanter:
Else Pedersen og Holger Hansen blev genvalgt
Troels Busk og Kirsten Østergaard blev nyvalgt
Ad. 10.Valg af 2 revisorer:
Freddy S. Pedersen og Peter Post Hansen blev genvalgt
Ad. 11. Valg af 1 revisorsuppleant: Leo Jørgensen blev valgt
Ad.12. Eventuelt.
Ole Kristensen takkede Troels Busk for sin fantastiske indsats som formand
gennem 20 år og overrakte ham blomster samt et statuette af ”Min indre
svinehund” som tak for indsatsen.
Alle fremmødte medlemmer rejste sig og gav formand en stor og velfortjent
applaus.
Ad.13:Bortlodning af indkøbt kunst.
Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne.
Der var indkøbt 23 værker til udlodning.
Udtrukket nr.

Medlemsnr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

167
204
176
318
404
485
554
535
422
418
16
507
481
377
271
552
317
545
258
484
200
22
478

Navn
Sigrid Stadsgaard
Ruth Jensen
Bente Storm Christensen
Birgit Kloppenburg
Keld Høegh
Svend Broberg
Inge Theisen
Lilly Margrethe Jørgensen
Christa Rossen
Holger Hansen
Kirsten Andersen
Leif Pedersen
Bent Rasmussen
Herluf Trolle
Mogens Haarh
Charlotte Cornelius
Erik Børgesen
Lise Buchardt
Jette Blom-Jensen
Jytte Broberg
Irene Galsgaard Rasmussen
Erling Linde
Ingrid Haustveit

Værk nr.
7
18
17
8
21
15
13
11
22
1
3
2
9
6
14
16
10
4
5
23
19
12
20

Endelig blev der udtrukket B/fremmøde-gevinster til de fremmødte medlemmer.
Dirigenten sluttede med at tak for god ro og orden.
Referat Ole Kristensen

