Kunstens Venner
i Vendsyssel

Referat af generalforsamling, 9. marts 2017
Næstformand Anne Mette Nielsen bød velkommen på Vendsyssel Kunstmuseum. 95 medlemmer
var til stede.
1. Valg af dirigent
Arne Nielsen blev valgt. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
dagsordenen var ifølge vedtægterne, gik vi i gang med resten af dagsordenen.
2. Valg af 2 stemmetællere
Kirsten Nielsen og Hans Høilund-Carlsen blev valgt
3. Formandens beretning om årets virksomhed
Da Eigil Mørck var sygemeldt, læste Anne Mette beretningen om årets forløb. Udover arrangementerne i 2016 nævntes
- der har været stor opbakning til alle arrangementer.
- vi har opdaget en uopdateret formulering af vores vedtægter i § 7, hvor der står ”Det reviderede
regnskab udsendes i kopi sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen”. Formuleringen ”udsendes i kopi” er ikke helt præcis, siden vi vedtog at ”Dagsorden kan læses på KVIV’s hjemmeside” (§ 6), hvor regnskabet bliver lagt ud på hjemmesiden sammen med dagsorden. Dette bliver
ordnet administrativt i bestyrelsen og de justerede vedtægter lægges på nettet.
- bestyrelsen blev takket for engagement, inspiration og samarbejde. Eigil ønsker ikke at fortsætte i
bestyrelsen efter 10 år som formand (Eigil har sidenhen fået tilsendt en buket blomster fra KVIV).
Beretningen blev godkendt med stor ros til den afgående formand. Der var ingen indvendinger
mod at foretage den administrative ændring i vedtægterne.
4. Kassererens aflæggelse af regnskab
Kirsten Holmsberg gennemgik det udsendte regnskab, som ender med negativt resultat på 583,21
kr.
Kunsthåndværkermarkedet kom i 2016 ud med et underskud på 4.489,90 kr. Vi har til forskel for
tidligere år fået færre sponsorater.
Regnskabet affødte ikke spørgsmål. Antallet af medlemskaber er på 199 "girokort" pr. 1. jan. 2017
(svarer til ca. 300 medlemmer).
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2018 blev forelagt og godkendt.
5. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
Anne Mette blev genvalgt
Søren Friis blev genvalgt
Morten Jensen blev valgt
Suppleanter:
Mette Beith Jensen blev genvalgt
Leif Vange blev valgt
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Revisorer:
Edel Lund blev genvalgt
Lone Lyebalk blev genvalgt
Alle blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
6. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2018.
Kontingentet blev efter bestyrelsens indstilling til det samme som i 2017 vedtaget
Enkeltpersoner: 125 kr.,
Par: 250 kr.
Firmaer, institutioner etc.: 300 kr.
7. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag
8. Bestyrelsens forslag
Der var ikke nogen forslag
9. Ønsker om kommende arrangementer
- rejse til Firenze og bo i byen
- besøg hos Lene Frederiksen
- tur til det nye Skagen Museum
- tur gennem Jylland og Fyn mod København (med stop undervejs)
- arrangementer i forbindelse med hvad der foregår i forb.m. Aarhus Kulturby.
- Mors kulturdage i august
Bemærk: Det er altid muligt at komme med forslag til arrangementer ved at sende en mail til bestyrelsen.
10. Eventuelt
Anne Mette Nielsen gav på alles vegne en stor tak til Eigil med de bedste ønsker fremover.
12. Lodtrækning mellem de tilstedeværende
Der blev trukket lod mellem de indkøbte kunstværker.
Aftenen afsluttedes med kunstner Jens Gregersen, der fortalte om udstillingen Fugl og sit eget
arbejde med fugleobservationer, ekspeditioner, tegninger etc.

Helle Spang, 22. marts 2017
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