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Medlemsbrev oktober 2008

Referat fra generalforsamlingen
Torsdag den 25. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Efter formandens velkomst til de 20 fremmødte blev generalforsamlingen af holdt med dagsorden efter
vedtægterne:
1. Valg af dirigent. Sonni Jørgensen valgtes enstemmigt.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Vedlagt. Blev oplæst af formanden –
Godkendtes enstemmigt
I forlængelse af beretningen fremvistes medlemsgaven for sæson 2008-09 en lille skulptur i bronze
udført af Erik Heide til de personlige medlemmer og en anden til virksomhedsmedlemmer.
Et medlem foreslog afholdelse af et foredrag med Thomas Kluge om hans kunst samt en bustur til en
kommende udstilling med hans kunst. – Formanden kunne meddele, at bestyrelsen allerede har
besluttet at undersøge muligheden for at etablere foredraget. Busturen vil bestyrelsen også forsøge at
arrangere.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
og Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”)
Begges regnskaber godkendtes enstemmigt – Foreningens regnskab udviste et overskud på
15.301 kr. og en saldo på 44.437,21 kr. - ”Kunstkassens saldo var på 43,72 kr.
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår ændrede kontingentsatser for sæsonen 2008-2009:
Personlige medlemmer 280 kr. Børn og skoleklasser 140 kr. Virksomheder og institutioner (med
særlig service) 1500 kr. – Forslaget til kontingenter godkendtes enstemmigt.
5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde ugedagen før)
Bestyrelsen vil fremsætte forslag om korrektion af vedtægterne til foreningens funktion i Slagelse i
stedet for Korsør Kommune – Der foreslås ændringer i § 9, § 10 og § 11 ændringerne blev vedtaget
som foreslået – Nye vedtægter vedlagt.
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der genvalgtes 4 medlemmer af bestyrelsen: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Peder Skau og Helle Purup
de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen, Tove Madsen, Jette Fonseca
Pedersen.
Der genvalgtes som den ene revisor: John Dyrby Paulsen. Den anden revisor er Sonni Jørgensen
Der genvalgtes som suppleant Jan Søe. Den anden suppleant er Anne Byberg
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om grafiske blade og lignende.
Herefter var foreningen er vært ved lidt ost og rødvin m.m. i Isenstein Galleriet.
Referent - Finn Mikkelsen.

