Referat fra generalforsamlingen 18. marts 2016
1. Valg af dirigent
Niels Kronvald blev valgt til dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt, idet dagsorden var udsendt pr. mail til medlemmerne den 26. februar 2016.

2. Formandens beretning om det forløbne år
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet for 2015 blev fremlagt og kunne godkendes.

4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremlagde to forslag til vedtægtsændringer:
1. Udmeldte medlemmers opsparede midler:
Enkelte udmeldte medlemmer har ønsket, at deres opsparing tilfalder et andet medlem. Dette er imod
de nuværende vedtægter, og bestyrelsen har derfor følgende forslag til tilføjelse til § 3, stk. 5 (markeret
med fed skrift):
Stk. 5. Tilbagebetaling af kontingent/opsparing kan ikke finde sted, dog kan man på den førstkommende
generalforsamling købe kunst for sin opsparing. Ønsker man ikke, at ens opsparing tilfalder
foreningen, kan man vælge at donere opsparingen til et andet medlems opsparing.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
2. Tidsfrister:
Hvis medlemmer har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, har de hidtil skullet
indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at denne frist
ændres til mindst 14 dage før generalforsamlingen, så vi dermed kan nå at udsende indkomne forslag til
medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen. Det betyder, at dagsorden til generalforsamlingen
skal udsendes mindst 3 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer til § 4, stk. 3 og 4 (markeret med fed skrift):
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Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes ved fremsendelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. mail eller post til den adresse som er anført i
medlemsfortegnelsen.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til
medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.
Ændringsforslagene blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
I år var to medlemmer på valg:
Jane Sørensen (ønsker ikke genvalg)
Poul Larsen (ønsker ikke genvalg)
Følgende blev valgt: Estrid Pedersen og Henning Sørensen
Suppleanter:
Bente Fugl (ønsker ikke genvalg, men fortsætter som foreningens regnskabsfører)
Anni Ellegård (villig til genvalg)
Følgende blev valgt: Anni Ellegård og Elise From.

6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Aase Bruuskær (revisor) var villig til genvalg, og blev valgt.
Erik Nielsen (revisorsuppleant) var villig til genvalg, og blev valgt.

7. Eventuelt
Kunstforeningen har 40 års jubilæum i 2017 og bestyrelsen bad om en foreløbig tilkendegivelse af, om
jubilæet skal fejres,
Der var en klar tilkendegivelse af, at jubilæet skal fejres, og medlemmerne blev opfordret til at komme
med forslag til, hvorledes jubilæet kan markeres.
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