
FURESØ KUNSTFORENING     

  

                                                                                                                   

  

  
  

Referat af GENERALFORSAMLING  

Onsdag d. 27. april 2022, kl. 18.00 – 21.00 i 

Teatersalen, Farum Kulturhus  
   

1. Valg af dirigent  

• Hans Carl Nielsen blev valgt til dirigent. 

o Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ifølge 

vedtægterne, og at Generalforsamlingen således var lovligt indvarslet. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år  

• Formand Carsten Lehrmann aflagde på bestyrelsens vegne beretning om aktiviteterne for sæson 2021-2022. 

o Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse  

• Formanden fremlagde årsregnskabet for den forgangne sæson. 

o Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. 

4.  Forslag fra bestyrelsen  

Da forslagene fra bestyrelsen drejede sig om ændringer af foreningens vedtægter, skulle der jf. vedtægternes § 8 

være mindst 25 % af medlemmerne til stede, og mindst 2/3 af de fremmødte skulle stemme for forslagene, for 

at de kunne vedtages. 

Optællingen af deltagernes afleverede navnesedler ved indgangen til brug for lodtrækningen om de indkøbte 

kunstværker viste, at der, når fuldmagterne var taget fra, var 123 deltagende medlemmer i generalforsamlingen. 

Da dette udgør mere end 25 % af medlemstallet, var generalforsamlingen således beslutningsdygtig. Da 2/3 af 

123 er 82, måtte det derfor højst være 1/3 svarende til 41 eller færre af deltagerne, der stemte imod eller undlod 

at stemme, hvis et forslag skulle kunne vedtages.  

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af Furesø Kunstforenings vedtægter:  

• Under § 9 i vedtægterne står, at bestyrelsen består af 7 medlemmer. Dette foreslår bestyrelsen ændret til, at 

bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.  

Efter en kort debat satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 

Et stort flertal stemte for, 3 stemte imod. 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag var vedtaget. 

 

• Under § 9 i vedtægterne står, at Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Dette foreslår bestyrelsen ændret 

til, at der vælges 1-2 suppleanter.  

Efter en kort debat satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 

Et stort flertal stemte for, 7 stemte imod. 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag var vedtaget. 

 

• Under § 9 i vedtægterne står følgende: Bestyrelsesmedlemmer vælges ifølge § 5 med 3 i ulige år og med 4 i 

lige år. Genvalg kan finde sted. Dette foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen ændrer, således at alle 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert år.  

Efter en længere debat satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 

Dirigentens optælling viste, at 29 stemte imod og 8 undlod at stemme, i alt 37 og altså mindre end 1/3 af 

stemmerne. Resten af deltagerne, 86 og altså mere end 2/3 af stemmerne, stemte for. 

. 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag var vedtaget. 

 

5. Forslag fra medlemmerne  
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

 



6. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag.  

Kunstforeningens kontingent har kun været minimalt justeret de seneste 10 år. I samme 

periode er ikke mindst kunstpriserne steget. Da bestyrelsen lægger vægt på fortsat at kunne 

tilbyde medlemmerne kunst til udlodning af god kvalitet, anbefaler bestyrelsen nedenstående 

kontingentforhøjelse overfor Generalforsamlingen.   

Enkeltmedlem     ændres fra kr. 250 til 275  

Par                       ændres fra kr. 475 til 500  

Enkeltpensionist  ændres fra kr. 225 til 250  

Pensionistpar       ændres fra kr. 375 til 450          
o Efter en kort debat forespurgte dirigenten, om Generalforsamlingen ønskede forslaget sat 

til afstemning.  

Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse var 

vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelse (i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges fire     

bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted)  
Valget afvikles i overensstemmelse med Generalforsamlingens beslutning under punkt4                      

Se kandidatlisten herunder.  
Bestyrelsens anbefaling blev vedtaget. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
Valget afvikles i overensstemmelse med Generalforsamlingens beslutning under punkt 4.             
Se kandidatlisten herunder.  
Bestyrelsens anbefaling blev vedtaget. 
 

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  
      Bente Højlund Nielsen og Jette Samsø genopstiller. Kai Schefte genopstiller som revisorsuppleant.       

Bente Højlund Nielsen og Jette Samsø blev genvalgt som revisorer. 

Kaj Schefte blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt  

Ingen ønskede ordet under dette punkt. 

 

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og hævede Generalforsamlingen. 

  

 Furesø Kunstforenings bestyrelse for sæson 2022-2023 er som følger: 

Carsten Lehrmann  
Karen Koed  
Annie Laursen  
Helene Lund  
Torben Juel Petersen  

 

Bestyrelsessuppleant:  
Pernille Starnø  

 

Bestyrelsen vil konstituere sig på et møde den 19. maj 2022. 

 

Referent: Helene Lund 
  


