
Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen Pakhuset 
Afholdt mandag d. 6. februar 2023 – kl. 19.00 – Byskolen Fåborg 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Åge Jørgensen – han blev valgt. 

 Han kunne konstatere at generalforsamlingen for varslet rettidigt (10 dage før afholdelse) 

2. Beretning for året: 
Beretning ved Karen Tholle. 
Der blev ikke afholdt generalforsamling i 22 grundet corona-nedlukning. 
Der er 450 medlemmer i foreningen. 
Der har været god interesse for foreningens arrangementer. 
Der har været holdt 2 medlemsudstillinger + 2 særudstillinger i Levins Hus. 1 udstilling med 
Else og Jørgen Hinke og en udstilling med portræt/croquis. 
På Svanninge Skole har der været to weekender med croquis. 
Kunstturen i år gik til NordArt i Nordtyskland, en rigtig fin tur og med god deltagelse.  
Moseholm fik også besøg af kunstforeningen med ca. 70 deltagere. 
Hver lørdag har Carsten Groa arrangeret portræt på Byskolen. 
Hver tirsdag er der croquis også på Byskolen. 
Levin´s hus skal renoveres og kan derfor ikke benyttes til udstilling. 
Som et forsøg vil den kommende medlemsudstilling afholdes på Helios 1. sal. 
Der er indkøbt 12 staffelier. Udstillingen er ubemandet og der er adgang i tidsrummet 
10-22. 
Der arbejdes med flere udstillingsmuligheder – bl.a Direktøren som nu forsynes med varme. 
Ny hjemmeside er udarbejdet af Lone Brodersen. Hjemmesiden er i luften, men der vil stadig 
være tilpasninger. 
Hjemmesiden hedder stadig ”Kunstforeningen Pakhuset”. 
 
Ingen kommentarer til beretningen. 
 

3. Det reviderede regnskab. 
Kasserer Jytte Grum-Schwensen fremlagde regnskab for 2021 og 2022. Godkendt og 
underskrevet af revisor Lisbeth Kaare. 
Bestyrelsen valgte i 2021 ikke at opkræve kontingent. 
Kontingent for næste år – uændret 100,-. 
  
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Torsten ønsker at udtræde af bestyrelse p.g.a. sygdom. 
Steen Jansdal og Joan Andreasen ønskede ikke genvalg. 
Astrid Hauerbach vil gerne indtræde i bestyrelsen og blev valgt. 
Jytte Grum-Schwensen ønskede genvalg – blev genvalgt. 
Bestyrelsen består nu af 6 medlemmer. 
Karen, Jytte, Hanne, Jette, Astrid og Birgit 
 
 



5. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Revisor Lisbeth Kaare blev genvalgt 
Revisorsuppl. Birthe Michaelsen blev genvalgt. 
 

6. Indkomne forslag: 

Ingen forslag modtaget. 

 

7. Eventuelt: 
Der blev ytret ønske om at udskifte ”forloren skildpadde” med andet traktement ved 
kommende generalforsamlinger. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med. 
Nyhedsbrev kører videre som hidtil. 
Ønsker til udflugter – Lolland og Richard Winther´s hus og Hornbækmalerne på Nivågård. 
Ny hjemmeside er godt på vej og blev gennemgået at Lone Brodersen. 
 
Åge Jørgensen viste sine fine fotografier og fortalte om tankerne bag de valgte motiver. 
 
Der blev serveret ”forloren skildpadde” og derefter kaffe. 
 
Der blev trukket lod om kunst fra lageret. 
 
Der var 19 deltagere + bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
Der bliver konstituerende møde torsdag d. 23. febr. Kl. 16.30 ved Helios. 
 
 


