Odense, den 12. december 2021
Kære medlem/mer
Ekstraordinær generalforsamling
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 17. januar 2022 kl. 20.00.
Afhængig af tilmeldingerne og Corona-situationen vil bestyrelsen finde et egnet lokale eller afholde en
skriftlig ekstraordinær generalforsamling. Bliver det nødvendigt at afholde en skriftlig ekstraordinær
generalforsamling vil bestyrelsen udsende nærmere retningslinjer.
Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest den 7. januar 2022 kl. 20.00 via email
til general@kf-rasmusodense.dk.
Punkter til den ekstraordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Vedtægtsændringer - Forslag fra bestyrelsen:
a. §1 – Navnet ændres fra ”Kunstforeningen Rasmus Odense” til ”Kunstforeningen Rasmus”.
b. §3 – ”kontingent betales ved regnskabsårets start. Er kontingent ikke betalt før den 1. oktober
bortfalder optjente lodder” ændres til ”kontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets start
den 1. april. Er kontingent ikke betalt før den 1. juni bortfalder medlemskab og optjente lodder”.
c. §4 – ”Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. ” ændres til ”Kontingent for det følgende
regnskabsår fastsættes af generalforsamlingen”.
d. §6 – ”nødvendige udgifter til bl.a. kontorartikler og porto” ændres til ” nødvendige udgifter til
driften”.
e. §8 – ”Ved en årlig lodtrækning fordeler Kunstforeningen et antal kunstværker” ændres til ” Ved en
årlig lodtrækning fordeler Kunstforeningen under overværelse af et antal observatører et antal
kunstværker.”.
f. §8 – ”senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes” ændres til ”senest 14 dage før
lodtrækningen afholdes”.
g. §8 – ”udtrukket ved hovedlodtrækningen, skal vedkommende – i den udtrukne rækkevælge modtage en gevinst. Dog kan man afstå fra gevinst, når 80% af værkerne er bortloddet” ændres til
”udtrukket ved lodtrækningen, skal vedkommende – i den udtrukne rækkefølge - modtage en
gevinst. Dog kan medlemmer, der har afleveret/udfyldt en prioriteringsliste afstå fra gevinst, når
80% af værkerne er bortloddet, uden at miste optjente lodder. Hvis en vinder ikke har afgivet en
prioriteringsliste, udtrækker bestyrelsen en gevinst”.
h. §8 – ”repræsentere ved en stedfortræder på generalforsamlingen eller aflevere en prioriteret
ønskeseddel til bestyrelsen” ændres til ” Et medlem kan aflevere en prioriteringsliste til bestyrelsen
senest 3 dage før lodtrækningen”.
i. §8 – ”ekstragevinster blandt de medlemmer, der ikke vandt i hovedlodtrækningen, og som er til
stede på generalforsamlingen” ændres til ”ekstragevinster blandt de medlemmer, der ikke vandt i
lodtrækningen, og som har afgivet en prioriteringsliste”.
j. §8 – ”kan ses på kunstforeningens hjemmeside efter generalforsamlingen” ændres til ”kan ses på
kunstforeningens hjemmeside efter lodtrækningen. Kunstværker der ikke er afhentet inden for 1 år
efter lodtrækningen disponeres af bestyrelsen”.
3. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 1.4.2022 til 31.3.2023. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
kr. 800,-.
4. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling er fastsat til den 29. april 2022 kl. 18.00 og der vil blive udsendt nærmere
information om mødested afhængig af antal deltagere.
Udlodningen finder sted den 20. maj 2022. Nærmere information om afvikling og tidspunkt udmeldes
senere.

Hvorfor nu en ekstraordinær generalforsamling?
Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen og udlodningen holdes samtidig. Det har vi praktiseret i
mange år. Det har betydet, at det har været en lang aften med megen ventetid for medlemmerne.
Hotel H.C. Andersen er i mellemtiden overtaget af Comwell, som har medført stigende priser for lokaleleje.
Ifølge vedtægterne må vi maximal bruge 10 % af vores kontingent til andet end kunstkøb. Det betyder, at
vi fremover ikke kan holde os indenfor omkostningernes rammer.
Vi må derfor gøre noget.
Generalforsamlingen
Corona pandemien har lært os, at vi godt kan holde generalforsamling og udlodning forskudt og alligevel få
nogle gode oplevelser sammen.
Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af april, og det er bestyrelsens
opfattelse, at mange medlemmer mener at det ”bare skal overstås”. Vi har nu i to år afholdt
generalforsamlingen elektronisk. Vi har på forhånd udsendt formandens beretning, regnskaber samt
diverse forslag herunder valg af bestyrelse samt revisor. Vi har fået mange positive tilkendegivelser om
denne form for afholdelse.
Alligevel mener vi at en fysisk generalforsamling er at foretrække.
Der skal selvfølgelig kunne komme forslag og ideer der kræver diskussion mellem medlemmerne, men
hovedparten af punkterne på generalforsamlingen er givet på forhånd og godkendt ved akklamation.
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne fremover tilmelder sig en fysisk generalforsamling eller indsender
deres stillingtagen til punkterne i generalforsamlingen. Afhængig af tilmeldingerne vil bestyrelsen finde et
egnet lokale, der kan holdes indenfor budgettet.
Udlodning af kunstværker
Den anden del er udlodningen af kunstværker, som har haft en betydelig større opmærksomhed end
generalforsamlingen.
Under Corona pandemien har dette foregået i Ny Vestergade med deltagelse af observatører ved
udtrækningen. Dette har været en event i gaden, hvor et stigende antal medlemmer har hygget sig. Det
har givet mulighed for at afhente gevinster i galleriet efterhånden som udtrækningen er skredet frem. Det
har samtidig betydet en mindre arbejdsbyrde med ophængning, nedtagning og transport af
kunstværkerne.
Det har ligeledes betydet, at bestyrelsen har tænkt nye tanker omkring udlodningen som en event.
Bestyrelsen ser en mulighed for, at vi kan koble udlodningen sammen med en musikalsk oplevelse, f.eks. i
den Fynske Opera.
I skrivende stund har vi stadig udfordringer med pandemien, men formoder at den igen slipper sit greb.
Prioriteringslister
Bestyrelsen arbejder med at undersøge muligheden for at gøre det nemmere for medlemmer at udfylde en
prioriteringsliste. Der arbejdes med at de indkøbte kunstværker kan ses via internettet, og at der samtidig
kan indtastes en prioritering, som kan hentes af bestyrelsen automatisk.
Ved de seneste 2 udlodninger har medlemmerne skullet aflevere en prioriteringsliste, der så er blevet
indtastet af bestyrelsen. Med mere end 400 medlemmer og over 83 kunstværker giver det mere end 3233000 indtastninger – men tilsvarende mulighed for fejlindtastninger.
Denne fejlmulighed kan måske udelukkes – og det arbejde pågår i øjeblikket.

Det sparede arbejde vil bestyrelsen/hjælpere så kunne bruge til at hjælpe de medlemmer, der måtte have
besvær med internettet. Det kunne være tidspunkter, hvor hjælperne sidder i galleriet klar ved en
computer til at hjælpe med indtastningerne.
På denne måde tænker bestyrelsen, at selve udtrækningen igen kan foregå under opsyn af udvalgte
kontrollører. Medlemmerne har mulighed for at følge forløbet i gaden og de heldige vil kunne afhente
deres kunstværker i galleriet. Der vil også være mulighed for at få en musikalsk oplevelse f.eks. i den
Fynske Opera mens udtrækningen finder sted.
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på
mail til kunst@kf-rasmusodense.dk eller pr. telefon 51907747 til Anne Fugl.
Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling til general@kf-rasmusodense.dk senest den 7. januar kl.
20.00.

På bestyrelsens vegne
Anne Fugl
formand

