
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING - KUNSTENS VENNER I VENDSYSSEL 

HJØRRING DEN 17. MARTS 2022 

 

Ca. 60 medlemmer blev budt velkommen af KVIV’s formand Helle Spang. 

1. Valg af dirigent 

Troels Bistrup Hansen blev valgt til dirigent. Generalforsamling er lovligt indvarslet ifølge 

foreningens vedtægter. 

 

2.  Valg af 2 stemmetællere 

Søren Hald og Kati Hajdu blev valgt 

 

3. Formandens beretning om årets virksomhed 

Beretningen blev understøttet af fotos. Der blev ikke opkrævet kontingent for år 2021. I 

maj arrangement med Lars Morell om Per Kirkeby. Udsat generalforsamling afholdt i 

august måned. Ligeledes blev der afholdt Kunsthåndværker Marked i august måned, dette 

foregik på Vendsyssel Teater og var en stor succes. Arr. i Bjergby Kirke var godt besøgt. 

Ligeledes har der været arrangement i Løkken med budskabet ”SKJULTE BESKEDER”. 

Kinesisk Touch og Akvarel blev afholdt i Hjørring gamle Rådhus. KUNSTEN I MIT LIV med 

Martin Bigum blev afholdt i Sæsing i samarbejde med FOF. Årets sidste arrangement blev 

afholdt i Lønstrup gl. Biograf, emne Cezanne.  

Formandens beretning blev godkendt. 

 

4. Kassererens aflæggelse af regnskab og bestyrelsens budgetforslag 

Kasserer Vibeke Brix gennemgik regnskab for 2021 og budget for 2022, begge blev 

godkendt 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen: 

Søren Friis blev genvalgt 

Ingeborg Flensted Nielsen blev valgt 

Én bestyrelsespost er vakant. Denne post forsøges besat i løbet af året. 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at finde et nyt medlem, som kan 

godkendes til næste generalforsamling 

Suppleanter: 

Birgit Dahl blev valgt og Kirsten Villadsen blev genvalgt 

Morten Jensen og Kirsten Holmsberg er udtrådt af bestyrelsen. Preben Frydkjær er udtrådt 

som suppleant.  

Revisorer  

Lone Lyebalk og Birthe Lade blev genvalgt. 



 

6. Fastsættelse af kontingent for 2023 

Kontingentforhøjelse var foreslået til kr. 150.- for enkeltmedlem og kr. 300.- for par og kr. 

400.- for firmaer etc. Blev godkendt  

 

7. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

8. Bestyrelsens forslag 

Ingen forslag fra bestyrelsen 

 

9. Ønsker om kommende arrangementer 

I forbindelse med ønsker for kommende arrangementer, blev der efterspurgt om KVIV’s 

bestyrelse påtænker at arrangere rejse f.eks. til Oslo.  

Der blev foreslået et arrangement for at se og høre om HJØRRING TAPETET i 

Håndværkernes hus 

10. Eventuelt 

Der blev som tak for arbejdet i bestyrelsen afleveret blomster til Kirsten Holmsberg og 

Preben Frydkjær. Morten Jensen, der ikke var tilstede, har fået efterfølgende.  

Vi glæder os til samarbejdet med Ingeborg Flensted og Birgit Dahl 

11. Udlodning af kunst blandt de fremmødte 

De indkøbte kunstværker blev udloddet  

Efter afholdt generalforsamling blev der budt på et let traktement, og aftenen afsluttede med 

oplæg af museumsinspektør Maja Barsøe, som talte om MODERSKAB I SAMTIDSKUNSTEN 

 

Referent 

22. marts, Edel Lund Christensen 


