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Referat fra generalforsamlingen 2011
Torsdag den 29. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden blev afviklet efter vedtægterne med 20 deltagere:
1. Valg af dirigent. – Sonni Jørgensen valgtes. Hun konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretningen (vedlagt) blev aflagt af
formanden, Finn Mikkelsen. Et enkelt punkt omkring Erik Varmings skulptur ved Korsør Bibliotek
gav anledning til indlæg fra Marianne Løje om, at skulpturen er restaureret og at soklen var væk,
hvorfor denne i øjeblikket er ved at blive fremstillet. Skulpturen forventes snarest opstillet. Det vakte
glæde. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
og Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”)
Kasserer Helle Purup fremlagde de reviderede regnskaber for såvel foreningen, som ”fonden”.
Regnskabet for 2010-11 udviste et underskud på 24.272 kr. med en ultimo saldo på 25.514,30 kr.
Korsør Kunstforenings ”fond” var der et indestående på 10.080,86 kr. uden at der havde været
bevægelser i årets løb.
De blev begge vedtaget enstemmigt.
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for sæsonen 2011-2012:
Personlige medlemmer 300 kr.
Børn og skoleklasser 150 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr.
Forslaget til uændrede kontingenter for 2011-12 blev vedtaget med baggrund i at den kommende
sæson kun vil indeholde 7-8 udstillinger.

5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde ugedagen før) – ingen forslag modtaget.
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen, Jette Fonseca og
Tove Madsen afgår alle efter tur – Alle blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsen havde i årets løb
suppleret sig med Hans Prammann, der dog har ønsket at udtræde, hvorfor der kunne vælges et
bestyrelsesmedlem yderligere for 1 år. Formanden redegjorde for at det ifølge vedtægterne er i orden
med kun 7 medlemmer i bestyrelsen, hvis ikke nogen i forsamlingen ønskede at opstille til valg.
Ingen ønskede dette. Bestyrelsen består således udover de nyvalgte af Jens Sejr, Helle Purup og Finn
Mikkelsen.
Der skal vælges 1 revisor: John Dyrby Paulsen afgår efter tur. Han genvalgtes med akklamation.
Der skal vælges 1 suppleant afgår efter tur. Pga- Hans Prammans afgang skal der vælges 2 Anne
Byberg genvalgtes desuden valgtes Margit Nielsen.

7. Eventuelt. – det blev bemærket fra salen, at nedgangen i besøgstal måske kunne skyldes manglende
krydstogtbesøg. Formanden var enig, men var samtidig af den opfattelse, at der kunne være mange
andre årsager, som manglende annoncering og omtale.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for veludført hverv.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om grafiske blade samt enkelte bøger.
Foreningenvar vært ved et lettere traktement for de 20 fremmødte i Isenstein Galleriet.
Referent – Finn Mikkelsen

