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Referat fra Generalforsamlingen2019 - onsdag den 18. september kl. 19 

afholdt i Korsør Kulturhus, lokale 224 på 1. sal, indgang t.v. i gården, Skolegade 1, Korsør - (der er elevator i opgangen)                                           
Der var mødt 18 medlemmer af foreningen. 
 

 
 

Dagsorden efter vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. – foreslået og valgt Bent Robert Hansen 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. – beretningen (vedhæftet) blev uddelt og oplæst af 
formanden, Finn Mikkelsen – Beretningen vedtaget. 
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. – 
Det reviderede regnskab for sæson 2018-19 (Vedhæftet) var uddelt og kassereren, Birger Bjerringfelt, oplæste enkelte 
nøgletal: Regnskabets overskud for sæsonen er 8.811 kr. Kassebeholdningen er godt 50.000 kr., hvoraf der dog allerede 
i den nye sæson er betalt skyldige beløb for ca. 20.000 kr. 
”Fonden” har tillige en kassebeholdning på 5.000 kr.  – Regnskabet for såvel foreningen som ”fonden” vedtaget. 
 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingent - for sæson 2019-20 er det: 
- Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.  
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. 

Forslaget til kontingentsatser for sæsonen vedtaget, som foreslået. Afsnittet Fremtiden i beretningen er 
aktivitetsplanen. 
 

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, Korsør eller e-mail)) – Ingen 
forslag indkommet. 
 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
   - 4 bestyrelsesmedlemmer: Aase Jepsen, Tove Madsen, Grete Dommerby og Hanne Strand afgår efter tur. 

Genvalg af Aase Jepsen, Tove Madsen, Grete Dommerby samt nyvalg af Anne-Marie Aare (øvrige i bestyrelsen er Jens 
Sejr , Birger Bjerringfelt, Lis Ragborg og Finn Mikkelsen) 

- 1 revisor: John Dyrby Paulsen, afgår efter tur. – John Dyrby Paulsen blev genvalgt. 
- 2 suppleanter: Steen Friis Olsen og Bent Robert Hansen, afgår efter tur. – efter læsning af vedtægterne 

konstateredes, at alle valg gælder for 2 år, hvorfor Bent Robert Hansen ikke er på valg i år. Steen Friis Olsen genvalgtes. 
 

7. Eventuelt 
På et spørgsmål omkring flytningen af udstillingerne  til Kulturhuset og besøgstallet der svarede formanden, at det er 
bestyrelsens opfattelse, at vi i et vist omfang får gæster, som ikke kom i Kongegaarden. Det er indtrykket ved samtale 
med personalet, at mange tager sig tid til at se på kunsten også i forbindelse med andre arrangementer i Kulturhuset. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten for godt gennemført hverv. 
 

Herefter tog formanden ordet og udnævnte et trofast mangeårigt medlem Sonni Jørgensen til æresmedlem nr. 10 i 
foreningen. Sonni har gennem 24 år indtil for nogle år siden været revisor i foreningen samt deltaget i de fleste 
generalforsamlinger og mange ferniseringer. 
 
Efter generalforsamlingen var der blandt de fremmødte sædvanen tro lodtrækning om grafiske blade og bøger, så alle 
fik noget med hjem. 
Foreningen var vært ved et lettere traktement med ost, pølse samt vin, sodavand og kaffe, som allerede blev serveret 
inden generalforsamling gik i gang. 
 
Referat- Finn Mikkelsen.  


