REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Søndag den 19. februar 2017 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 2017
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: Peter Post Hansen blev valgt
Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt.
Ole Kristensen blev valgt som referent.
Ad.2:
Der er afleveret 60 fuldmagter til kasserer Helge Jørgensen. På dagens
generalforsamlingen deltager 116 fremmødte medlemmer.
Programmet for 2017 er færdig og ligger på bordene. Formanden opfordrede til, at
man tog med hjem til bekendte. Programmet vil ikke mere blive udsendt, men kan
afhentes på Birkelundgård ved vore udstillinger.
Der vil heller ikke blive udsendt girokort. Medlemmerne opfordres til inden
udgangen af marts til at betale kontingent via netbank. Foreningens bankkonto
fremgår af programmet samt af hjemmesiden.
Medlemstallet ligger meget stabilt på 230 medlemmer hvilket er meget
tilfredsstillende.
2016 har været et godt udstillings år 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.
Udstillinger og arrangementer for 2017 fremgår af det uddelte program og er med
står variation både på udstillings- og arrangementssiden. Den 19. april inviterer vi
til guidet havnerundfart med Dansk Arkitektur Center. Normalt kan kun
medlemmer deltage i vore ture, men netop på denne tur er i velkomne til at tage
venner og bekendte med. Vi har lejet en hel båd med plads til mere end 200
deltagere.
Tilmeldingen arrangementer kan først ske 1 måned før arrangementet løber af
stablen pr email til albkunst@albkunst.dk . Så vidt muligt vil tilmeldingslister blive
lagt ud ved vore udstillinger på Birkelundgård.

Alle arrangementer er omtalt i kataloget for 2017. Invitationer til arrangementer
bliver udsendt pr. mail og I kan løbende følge med på hjemmesiden
www.albkunst.dk eller på facebook.
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.
Vi glæder og meget til den kommende sæson og for den store opbagning vi har fra
de mange medlemmer.
Et medlem spurgte hvornår vi kan benytte laden på Birkelundgår til
generalforsamlingen.
Formanden fortalte, at Kulturhuset Birkelundgårds bestyrelse har besluttet ikke at
stille laden til rådighed for andre foreninger. Kulturhusets afslag er begrundet med,
at de ikke vil bruge deres tid på at være udlåner/vicevært for andre foreninger.
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.
Ad. 3:
Fremlæggelse af regnskabet v/ kasserer Helge Jørgensen:
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2016” blev delt ud til
medlemmerne. Regnskabet udviste et overskud for året på kr. 7.526
Egenkapitalen udviste kr. 61.325 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, var ikke på valg, men nævnte, at han efter 19 år
som formand ikke ville genopstille som formand i 2018.
Kasserer:

Helge Jørgensen, genvalgt.
Bestyrelse: Ole Kristensen, genvalgt
Inger Lill Madsen, genvalgt
Michelle Baadsgaard, ikke på valg
Per Zoffmann Jessen, ikke på valg
Kirsten Grønlund, ikke på valg

Suppleanter:

Edna Kovanda Klein, genvalgt
Else Pedersen, genvalgt
Holger Hansen, genvalgt
Leif Glud Jensen, ønskede ikke at modtage genvalg

Ad.7: Revisorer:

Freddy S. Pedersen, genvalgt
Peter Post Hansen, genvalgt
Suppleant: Jeppe Busk genvalgt

Ad.8:

Intet.

Ad.9:
Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne.
Der var indkøbt 28 værker til udlodning.
Udtrukket nr.

Medlemsnr.

1
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8
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21
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28

311
493
391
70
336
559
68
79
272
560
464
485
33
127
159
510
386
32
545
414
530
533
98
445
484
325
350
387

Navn
Kirsten Grønlund
Lena Kujahn
Jette Riis
Lisbeth Busk
Bent Jacobsen
Susanne Storm Lind
Børge Nielsen
Inger Burjalsen
Lise Korbo
Jørgen Lind
Eva Kølbæk
Svend Broberg
Bo Lindegaard
Edna Klein
Lene Hansen
Lola Hofgaard Møller
Leif Glud Jensen
Birgitte Diness
Lise Buchardt
Erik Mortensen
Jørn Nielsen
Birthe Nielsen
Anne Nielsen
Bente Christina Ammentorp
Jytte Broberg
Jan Dahl
Lone Kornum
Gunnar Nielsen

Endelig blev der udtrukket 6 B- eller fremmøde-gevinster til de fremmødte
medlemmer.
Formanden sluttede med at takkede for det store fremmøde.
Referat Ole Kristensen
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