
KUNSTFORENINGEN RASMUS ODENSE 

Referat fra den ordinære/skriftlige generalforsamling den 23. april 2021 
 
Indkaldelsen er udsendt i informationen den 10. marts og i indkaldelsen den 7. april til alle 
foreningens medlemmer. 
 
Mødested: 
Grundet Corona-krisen og forsamlingsrestriktioner afholdtes dette års generalforsamling for 
anden gang skriftligt. 
 
Besigtigelse: 
Det har ikke været muligt at udstille de indkøbte kunstværker i Gallerie-Rasmus med sikkerhed for 
medlemmernes helbred, hvorfor udlodningen er udskudt til den 25. juni 2021 kl. 16.00. Værkerne 
vil med forbehold for evt. restriktioner blive udstillet i Gallerie Rasmus fra fredag den 11. juni 2021 
i åbningstiden. Datoen for udlodningen er sat i håb om yderligere oplukning samt sommerligt vejr, 
hvor vi forhåbentlig har mulighed for fællesskab og hygge i gaden. 
De 81 + 2 ekstra kunstværker kan allerede ses på hjemmesiden: https://www.gallerie-
rasmus.dk/odense/kunstforening-odense/indkobte-vaerker-kf-odense 
 
Deltagere: 
Medlemmer af kunstforeningen kunne afgive deres stemmer/tilkendegive deres mening skriftligt 
til dirigenten på e-mail: general@kf-rasmusodense.dk senest kl. 18.00 fredag den 23. april 2021 
for at stemmer eller kommentarer tages med i den skriftlige generalforsamlings referat. 
Ingen medlemmer har benyttet sig af denne mulighed. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslog Flemming Fugl som dirigent og Jan Steffensen som referent. 
Der var ikke indkommet andre forslag, så Flemming Fugl og Jan Steffensen var valgt. 
 
Der skal indkaldes med 14 dages varsel. 
Indkaldelsen er sendt ud den 7. april 2020 
Generalforsamlingen er hermed rettidig indvarslet. 
Der skal ifølge vedtægterne være et kunstværk pr. 5 medlemmer til udlodning. 
Vi er 402 medlemmer, det giver 81 kunstværker, i år er der, som beskrevet i vedtægterne, 2 
ekstra, i alt 83 kunstværker, de 81 skal udloddes den 25. juni 2021. 
 
2. Formanden aflægger beretning  
Formand Anne Fugl 
Vi har nu levet med Corona-restriktioner i et år, og pandemien har forandret hverdagen for os alle. 
Også i Kunstforeningen Rasmus har vi navigeret i en uforudsigelig virkelighed og nye værktøjer har 
været i brug. Men lige så snart pandemien letter, er vi klar med nye aktiviteter, som kan samle og 
glæde os alle. Også for kunstforeningen blev året anderledes. Vores sædvanlige generalforsamling 
blev aflyst og erstattet med en skriftlig generalforsamling. Udlodning af kunstværker foregik i 
galleriet med revisor som observatør. Medlemsnumre på de medlemmer, som var så heldige at 
blive udtrukket, blev hængt op i galleriets vindue, mens medlemmerne kunne stå på gaden og 
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følge udlodningen. O`Brian grillede pølser som kunne nydes. Medlemmerne der vandt 
kunne afhente værkerne i galleriet. Medlemmer der ikke havde prioriteret, kunne den 
efterfølgende morgen kl. 7 vælge blandt de resterende kunstværker. Medlemmerne gav positiv 
respons på denne nye form, og vi har vedtaget at gøre det fremover.  
I Kunstforeningen Rasmus er vi glade for den store opbakning fra vores medlemmer. Vi er 
privilegeret og føler, at vi er velsignet med verdens bedste medlemmer. Vi har øget vores 
medlemstal i år og har nu 402 medlemmer. Tusind tak til alle. For ”Sammen skaber vi 
Kunstforeningen Rasmus”. 
Generalforsamlingen er fastsat til den 23. april kl. 16.00 og vil igen være skriftlig af hensyn til 
smitterisiko og forsamlingsrestriktioner. Bortlodning af 81 af de indkøbte 83 værker vil ske den 25. 
juni kl. 16.00 i galleriet. Grundet sparede udgifter til generalforsamlingen har vi indkøbt lidt bedre 
og dyrere værker til bortlodning med god hjælp fra Gallerie Rasmus. 
Næste års generalforsamling vil (forhåbentligt) blive afholdt på Hotel H.C. Andersen. Datoen er 
fastsat til den 29. april 2022. De indkøbte værker kan ses på Gallerie Rasmus  ́hjemmeside: 
https://www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforening-odense/indkobte-vaerker-kf-odense 
 
Datoen er sat i håb om yderligere oplukning samt sommerligt vejr, hvor vi forhåbentlig har 
mulighed for fællesskab og hygge i gaden. Værkerne kan ses i galleriet fra den 11. juni 2021. 
Foreningsmæssigt har det været et år, hvor pandemien har sat begrænsningerne i aktiviteterne. Vi 
har dog haft held med at gennemføre 2 aktiviteter.  
1) Købe/byttedag for medlemmer søndag den 25.10. i Ny Vestergade  
Søndag den 25.10 hyggede medlemmerne sig med en købe-/byttedag. Der blev solgt og byttet og 
kunstværker fik nye hjem. En aktivitet som vi gerne vil gentage.  
2) Jul i Rasmus lørdag den 28. november Der var rift om Galleriets julegaver til Kunstforeningens 

medlemmer. Medlemmerne kunne vælge en skulptur af Peter Freund eller et litografi/træsnit 
af Ken Denning eller et tryk fra ”den blandede bunke”. 

 
Det nye års arrangementer Turen til Svelmø er udsat og vi håber at kunne gennemføre den i 2021. 
Turen til Bergen er udsat til d. 15. til 18. september 2021. Vi forventer, at samfundet begynder at 
lukke op, og vi vil løbende tilbyde medlemmerne forskellige aktiviteter. 
 
Ris og ros modtages fortsat gerne – er der medlemmer der går rundt med ideer/ forslag til 
arrangementer er i særdeles velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen. 
 
I år har flere medlemmer tilbudt praktisk hjælp til foreningen. Det er vi meget taknemmelig for og 
jeg er overbevist om, at vi for brug for jeres hjælp. Hjemmesiden fungerer rigtig godt – og vi har i 
bestyrelsen stor hjælp fra galleriets medarbejdere. Brug siden – her vil I finde aktuelle 
informationer om arrangementer, NYT m.m. Du kan ligeledes orientere dig på vores facebookside. 
 
Benyt jer af linket på Kunstforeningens side så I kommer ind på den rigtige side. Mange tak skal 
lyde til alle medarbejdere i galleriet – uden jeres hjælp gik det ikke.  
Tusind tak til jer alle.  
Tak også til Elsemarie og Peter Rasmus.  
Kunstforeningen har dem meget at takke for, idet det er Peter Rasmus der er den glade giver af 
bl.a. julegaven til medlemmerne.  
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Tak også til bestyrelsen og revisoren – tak for jeres opbakning og hjælp. 
Bestyrelsesarbejdet har været iderigt og konstruktivt– også tak til jeres ægtefæller som 
altid støtter op om bestyrelsesarbejdet og dens opgaver.  
En særlig tak til medlemmerne for jeres opbakning og støtte til vores aktiviteter i Kunstforeningen 
Rasmus, Odense. 
 
Venlig hilsen Anne Fugl, formand 
 
 
I forbindelse med udsendelsen blev medlemmer opfordret til at skrive til general@kf-
rasmusodense.dk hvis de havde kommentarer eller ønskede at afgive deres stemme om nogle af 
punkterne i dagsordenen. 
 
Ingen medlemmer har benyttet denne ret: 
 
3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab. 
Årsregnskabet blev udsendt den 13. april  
Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 10.691,63. Egenkapitalen udgør dermed kr. 88.852,86. 
Der er indkøbt kunstværker for 92,69 % af medlemskontingentet. 
 
Kassererens kommentarer udsendt sammen med regnskabet: 

" Dette års regnskab bærer præg af et stille år med kun få aktiviteter - med tilsvarende færre omkostninger.  

 

Medlemstallet er steget fra 395 til 402, hvilket er yderst positivt og ligeledes medvirker til større kunstkøb.  

 

Grundet de mindre udgifter har bestyrelsen løbende besluttet at købe bedre og dyrere kunstværker i godt 

samarbejde med galleriet og Peter Rasmus.  

 

Procentdelen med kunstkøb er derfor noget højere end tidligere år - og de 90% minimum, som fremgår af 

vedtægterne.  

 

Eventkontoen, der bruges til afholdte arrangementer, fremstår under aktiver og er opdelt i 

"Forudbetalinger" og "Buffer til fremtidige aktiviteter". Forudbetalingen er turen til Bergen og turen til 

Faaborg."  

 

Gitte Knudsen  

kasserer 

Der er ingen kommentarer til regnskabet, der således er godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret 800,-.  
Der var ingen kommentarer til dette forslag. Dermed vedtaget. 
 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
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Der var ingen forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
 
Der skal på ulige år vælges 3 til bestyrelsen og 1 suppleant. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne 

- Bente Musiat 
- Peter Seeberg 
- Jan Steffensen 

Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens. De tre medlemmer er dermed genvalgt. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsessuppleant 

- Mikael Ryder 
Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens. Michael Ryder er dermed genvalgt. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Revisor Mette Knudsen –ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Inge Poulsen som revisor. Inge er mangeårigt medlem og bosat i Nyborg. 
Susanne Barrit – revisorsuppleant – ønsker genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår valg af revisorerne: 

- Inge Poulsen – revisor og 
- Susanne Barrit – revisorsuppleant. 

Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens. Revisor og revisorsuppleant er dermed 
valgt og genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Der var ikke indkommet punkter til behandling under eventuelt. 
 
Referent 
 
 
Jan Steffensen, bestyrelsesmedlem 
 
 
Flemming Fugl 
 
 
 
dirigent 


