Designmuseets Venner

Referat af generalforsamling onsdag den 11. april 2018
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Årsregnskabets godkendelse
Fastsættelse af medlemskontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af medlemmer til Designmuseets repræsentantskab
Valg af to revisorer
Forslag fra bestyrelsen
Museumsdirektør Anne-Louise Sommer orienterer om årets Vennegave til
museet.
10. Forslag fra medlemmerne
11. Eventuelt

Mere end 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Ad 1. Clara Juul Holm, advokatfuldmægtig hos Bruun og Hjejle, blev valgt som dirigent.
Ad 2. Johan Adam Linneballe fremlagde sin beretning. Beretningen vedhæftes dette referat.
Ad 3. Karen Munk Christensen gennemgik regnskabet for 2017.
Der er både i 2016 og 2017 afsat 100.000 kr. til Vennegave til museet. Beløbet for 2016 bliver
snarest overført til museet. Vennegaven i 2017 omtales under dagsordenens pkt. 9.
Når der i noten til Resultatopgørelsen var anført 380 medlemmer i 2017 mod 377 året før, er
dette ikke helt sammenligneligt. Det skyldes, at man i regnskabet for 2017 tæller
firmamedlemskaber for 4 medlemmer – mod hidtil 1 medlem. Der er tale om et lille fald i
medlemstallet fra 2016 til 2017. På den baggrund er det glædeligt, at medlemstallet i 2018 er
steget med 28.
Der blev redegjort for mindre korrektioner i noten til Resultatopgørelsen i forhold til den
tidligere udsendte. De nævnte korrektioner var godkendt af revisorerne.
Regnskabet blev godkendt og er vedhæftet dette referat.
Ad 4. Kontingentet fastholdes uændret. Dog vil ordningen med, at medlemmer det første år
har reduceret kontingent, blive ophævet.
Ad 5. Johan Adam Linneballe, Jeppe Skadhauge og Grete Thrane blev genvalgt.
Bess Kristoffersen havde valgt at træde ud af bestyrelsen. På dennes plads valgtes Karin
Calander.

Karin Calander er væver og grundlægger af TEXTILE No. og er administrativ chef for
Snedkernes Efterårsudstilling. Hun er aktiv med udstillinger og bogudgivelser og har vundet
en række priser.
Ligeledes blev Marietta Kolind valgt ind i bestyrelsen. Marietta Kolind er indretningsarkitekt
og arkitekt MAA. Hun har egen tegnestue og forelæser om arkitektur, indretning og design på
forskellige uddannelser og højskoler.
Ad 6. Karin Calander blev valgt til at overtage Bess Kristoffersens plads i Designmuseets
repræsentantskab.
Ad 7. Michael von Essen og Vagn Ohlsen blev genvalgt som revisorer.
Ad 8. Punktet udgik, da der ikke var nogen forslag.
Ad 9. Anne-Louise Sommer orienterede om den planlagte Vennegave for 2017 – tilskud til et
belysningsprojekt i Designmuseets festsal. Projektet er under udarbejdelse, og der lægges
vægt på såvel det kunstneriske som det funktionelle.
Ad 10. Punktet udgik, da der ikke var nogen indkomne forslag.
Ad 11. På spørgsmål fra salen oplyste Johan Adam Linneballe, at bestyrelsen også fremover
forventer at benytte Venneforeningens midler til indkøb fra nulevende kunstnere.
Ref. Karen Munk Christensen, 16. april 2018

