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Referat af ordinære generalforsamling
torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00 i Domus Felix i Lejre
42 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Heraf var 20 enkeltmedlemmer, mens 21 personer repræsenterede 13
par-medlemskaber.
Vivi Holm bød som formand velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Kaare R. Skou som dirigent, hvilket forsamlingen bifaldt.
Som referent blev Karin Dall foreslået og valgt. Anne Vestergaard og Pram Gad blev valgt som
stemmetællere.
Kaare konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for medlemsåret til godkendelse.
Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vivi fortalte om bestyrelsens
ønske om at skabe bredde i tilbuddene og bad de fremmødte om at hjælpe med at tiltrække flere og gerne
yngre medlemmer ved at tale godt om foreningen. Desuden redegjorde Vivi for de mange udstillingssteder
og -former, som også giver gode muligheder for foreningens udøvende kunstnere, der har lyst til at vise
deres kunst frem. I det nye forenings år vil bestyrelsen satse på flere firmamedlemsskaber. Dette kan give
mulighed for flere udstillingssteder for foreningens medlemmer og samtidig håber vi, det kan give de ansatte
i firmaerne lyst til at melde sig ind i kunstforeningen.
Mogens Petersen fik stor tak for sit mangeårige virke i kunstforeningen, hvoraf de sidste 7 var som formand.
Vivi omtalte de kommende Lejre Kulturdage, hvor Lejre kunstforening deltager med 3 arrangementer, hvoraf
det ene er en kunstudstilling på Allerslev rådhus med Gunhild Rasmussen. Mogens Petersen orienterede om
en tur, med besøg ved kunst i det offentlige rum i Lejre kommune, som er tilgængelig hele døgnet rundt,
mens Eva Hansen sluttede af med at fortælle om et tegnekursus for børn og forældre/bedsteforældre med
Kasper Købke.
I efteråret fylder kunstforeningen 15 år, hvilket tænkes markeret med en svensk matine, som Asger
Thomsen har tilbudt at være med til at arrangere.
Kunstforeningen er også involveret i et projekt med udsmykning af foyeren i Hvalsø Bio. Endvidere står
Henrik Høyer, som er medlem i kunstforeningen og også har været bestyrelsesmedlem, for indledende
foredrag i forbindelse med en film om Van Gogh.
Sluttelig opfordrede Vivi medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter og til at deltage i udvalg
sammen med medlemmer af bestyrelsen.
Da forsamlingen fik mulighed for at kommentere eller spørge til beretningen gjorde referenten opmærksom
på, at der ved A-udstillingerne indkøbes et lille værk af de udstillende kunstnerere til en værdi af ca. 500 kr.,
som udloddes i forbindelse med ferniseringen blandt de medlemmer, der er til stede.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 til efterretning.
Da kassereren Flemming Jensen var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, fortalte forretningsfører
Aase Jensen om det udsendte reviderede regnskab, der viser et overskud i 2017 på.4.141,89 kr. samt en
formue på 13.589 kr. ved udgangen af 2017.

