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Referat fra generalforsamlingen torsdag den 27. september 2012
Generalforsamlingen startede efter at Kongegaardens beboere i kunstner legatboligen, Christina
Reenberg og Michael Wurtsbauer havde fortalt om deres kunst gennem eksempler på Power Point
samt et par værker i blåt lavet med kuglepen.
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent. Marianne Løje valgtes enstemmigt. Generalforsamling blev konstateret lov af
dirigenten og forsamlingen.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formand Finn Mikkelsen oplæste bestyrelsens beretning (vedhæftet). Den blev vedtaget enstemmig
uden debat.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
og Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”).
Begge regnskaber blev fremlagt af kassereren Helle Purup. (vedhæftet). Regnskabet for foreningen
udviste et underskud på 13.002 kr. hvilket bl.a. skyldes færre kontingentindbetalinger. Desuden er
viste regnskabet for fonden, at der er brugt 10.000 kr. herfra til driften bl.a. garantikøb/-leje på
udstillinger.
Efter enkelte spørgsmål fra salen blev det reviderede regnskab godkendt enstemmigt.
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog ændrede kontingentsatser for sæsonen 2012-2013 som annonceret i
indkaldelsen:
Personlige medlemmer 330 kr. (stigning på 30 kr.)
Børn og skoleklasser 165 kr. (stigning på 15 kr.)
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. (uændret)
Bestyrelsen motiverede idet man finder det nødvendigt med en stigning for at fastholde niveauet i
medlemsgaverne og pga. garantikøb på udstillingerne samt i forhold til de nødvendige udgifter i
2011-12. Bestyrelsen har tillige aftalt besparelser bl.a. bortfald på visse annoncer og andet.
Bestyrelsens forslag blev fremlagt og vedtaget enstemmigt.
Aktivitetsforslag er afsnittet Fremtid i beretningen.
5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Dirigenten gennemgik valgene.
Der kunne efter vedtægterne vælges 4 medlemmer til bestyrelsen: Jens Sejr, Helle Purup og Finn
Mikkelsen afgik alle efter tur – Alle er genvalgt. Den sidste plads blev ikke besat. Øvrige
medlemmer er Jette Fonseca Pedersen, Tove Madsen, Aase Jepsen og Inge Boye Jørgensen.
Der skulle vælges 1 revisor: Sonny Jørgensen genvalgtes. Anden revisor er John Dyrby.
Der skulle vælges 1 suppleant – ingen valgt. Anden suppleant er Anne Byberg.
7. Eventuelt.
Der bemærkninger fra salen om at samlingens værdi måske burde fremstå som et aktiv i regnskabet,
især efter at der er foretaget garantikøb på udstillingerne. Formanden lovede, at bestyrelsen ville
behandle sagen. Bestyrelsen planlægger en salgsudstilling i 2013, hvor man vil forsøge at sælge
værkerne. Formanden takkede dirigenten for vel udført hverv.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro være lodtrækning om grafiske blade, originale ting
og enkelte bøger. Alle tilstedeværende fik et lod og kunne vælge de grafiske blade i den rækkefølge
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deres nummer blev udtrukket. Efterfølgende kunne den enkelte vælge mellem flere fremlagte
plakater. Foreningen var som afslutning vært ved et lettere traktement i Isenstein Galleriet, hvor
snakken gik et stykke tid.
Referent – Finn Mikkelsen

