
Generalforsamling 2023 
 

Kunstens Venner  
i Vendsyssel 

 

Hjørring, 1. marts 2023 

Hermed dagsorden til den ordinære generalforsamling i Kunstens Venner i Vendsyssel, 

Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19.00 
Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, Hjørring 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af 2 stemmetællere  

3. Formandens beretning om årets virksomhed  

4. Kassererens aflæggelse af regnskab 2022 og bestyrelsens budgetforslag 2023. 
Det reviderede regnskab ses på www.kviv.dk som selvstændig fil. 

5. Valg til bestyrelsen 
På valg er i år Vibeke Brix Jørgensen, Helle Spang, Ulla Nørregaard og Edel Lund Chri-
stensen. Ulla Nørregaard og Edel Lund Christensen genopstiller ikke. 
Bestyrelsen har forslag til én ny kandidat. 

Valg af 2 suppleanter: Kirsten Villadsen og Birgit Dahl. Kirsten Villadsen genopstiller ikke.  

Valg af 2 revisorer: Lone Lyebalk og Birthe Lade 

OBS. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

6. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2024.  
Bestyrelsen foreslår kontingentet for  
Enkeltpersoner til 150 kr. 
Par til 300 kr. 
Firmaer, institutioner etc. til 400 kr. 

7. Vedtægtsændringer: 
Der er 2 små ændringer i forbindelse med opdatering af praksis.  
(Ny generalforsamling varsles til 30. marts 2023). 

§ 3, stk.3. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden pr. 31. december,  
ændres til Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren pr. 31. december. 

§ 5: Til generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, har kun medlemmer 
med gyldigt medlemskort adgang. 
ændres til Til generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, har kun med-
lemmer med gyldigt medlemskab adgang. 

8. Indkomne forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Helle 
Spang, Bøgelunden 31A, 9320 Hjallerup, mail: hellespang@gmail.com) i hænde skriftligt 
senest onsdag den 8. marts 2023.  

9. Bestyrelsens forslag  

10. Ønsker om kommende arrangementer.  

11. Eventuelt 

12. Udlodning af kunst blandt de fremmødte og et let traktement  

 

I forbindelse med aftenen vil Lasse Andersson, direktør på KUNSTEN i Aalborg, komme og for-
tælle om museet. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Kunstens venner i Vendsyssel 

http://www.kviv.dk/
mailto:hellespang@gmail.com

