
Referat af generalforsamling i Kunstforeningen af 1958 , d. 7. september 2021, kl. 18.30  

 

Velkomst ved formand Søren Doré Andersen 

   

• Valg af dirigent og referent 

▪ Hans Madsen er valgt som dirigent 

▪ Charlotte Bjørn Larsen er valgt som referent 

 

• Formandens beretning v/Søren Doré Andersen 

Vi har siden vores sidste generalforsamling afholdt 6. bestyrelsesmøder, Alle møde er afholdt via 

møder i Galleri Rasmus samt via Skype-møder, det har til tider været lidt af en udfordring grundet 

Corona samt de restriktioner det har medfødt, men vi syntes selv at vi er kommet igennem det med 

et fornuftigt resultat.  

 

Alle møder er brugt på indkøb af værker samt almindeligt bestyrelsesarbejde   

 

Årets kunster for 2021 er Anders Moseholm, det er vi også rigtig glade for at det har kunne lade sig, 

så vi håber også i vil tage godt i mod de 3 årstryk.  

 

Åreudgivelsen for 2020 er som tidligere nævnt John Ovesen samt Søren Vestergaard, hvor vi fik lavet 

7 tryk, hvis der er medlemmer der stadig mangler at få deres årstryk for 2020 har vi dem liggende 

både på galleri Rasmus  

 

 

 

 

• Kassereren fremlægger revideret regnskab v/Laila Larsen 

▪ 263 betalende medlemmer i 2020 

▪ Blev fremlagt og godkendt 

▪ Kan ses på hjemmesiden 

▪ Fejl på loddeliste, påført manuelt 

 

• Fastsættelse af kontingent for 2021 

▪ Kr. 400,- 

 

• Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

▪ Der er ikke indkommet forslag 

 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 



▪ Anni Laursen                                 

Charlotte Bjørn Larsen               

Randi Weeks                                

Charlotte H. Haugaard                

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

▪ Jette Konradsen er valgt som revisor 

▪ Hans Madsen er valgt som revisorsuppleant 

 

• Eventuelt 

▪ Ingen spørgsmål eller kommentarer 

 

• Bortlodning af 33 indkøbte værker – hvoraf de sidste 2 udloddes som fremmødegevinster 

▪ Se vinderliste på hjemmeside 

▪ Gevinster vundet på fuldmagt kan afhentes indenfor 2 måneder i Galleri 

Rasmus 


