
Referat af Generalforsamling i Kunstforeningen af 1958 mandag d. 9 marts 2020 i Mødecenter Odense.  

Formand Søren Dore Andersen bød velkommen til generalforsamlingen.  

Derefter startede den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

Hans Madsen blev valgt til dirigent, Søren Dore Andersen til referent. 

 2. Formandens beretning v/Søren Dore Andersen  

Vi har i 2019 afholdt 6. bestyrelsesmøder, og alle møder er afholdt i Galleri Rasmus. Møderne bruges til 

indkøb af værker samt generelt bestyrelsesarbejde og fremadrettet planlægning.  

Vi besluttede i 2016 at sende generalforsamlings materialet ud via mail, så vidt muligt. Mange har oplyst 

mailadresse, men vi mangler stadig nogle stykker. Hermed opfordring til at oplyse mailadresse til kasserer 

Laila Larsen. Vi udsender naturligvis stadig med almindelig post til de medlemmer, som enten ikke har en 

mailadresse eller ikke har oplyst denne. Laila vil oplyse om de nyeste medlemstal i forbindelse med 

fremlæggelse af regnskabet. Årsudgivelsen for 2020 er lavet af de to kunstnere John Ovesen samt Søren 

Vestergård, der er lavet 7 værker i alt som vi håber at i vil tage godt i mod.  

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab v/Laila Larsen  

Regnskabet blev fremlagt og efterfølgende gennemgået og godkendt, det samme blev orientering om 

medlemstal samt orientering om ingen kontingentstigning i 2021 

4. Fastsættelse af kontingent for 2021 Kontingentet  

Kontingentet fortsætter uændret 400 kr. 

 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse  

Der var ingen forslag.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Søren Dore Andersen, Laila Larsen og Krista Svane blev genvalgt  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Dorte Rasmussen blev valgt som revisor. Hans Madsen blev valgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

Ingen punkter.  

9. Bortlodning af indkøbte værker  

hvoraf sidste to udloddes som fremmøde gevinst, Vinderliste kan ses på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen tak for et godt og hurtigt afviklet møde, og takker for det store fremmøde på trods af Corona 

virus.  



 


