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REFERAT fra generalforsamling 2016 - Torsdag den 22. september kl. 19 i Kongegaarden.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”.
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for sæson 2016-17
- Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr.
5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.:
- 4 bestyrelsesmedlemmer: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Birger Bjerringfelt, Nina Jespersen afgår efter tur.
- Desuden er suppleant Hanne Strand indtrådt og foreslås valg for 1 år.
- 1 revisor: Claus Jørgensen afgår efter tur
- 2. suppleanter
7. Eventuelt

15 medlemmer af foreningen havde lagt vejen til Kongegaarden for at deltage i aftenens generalforsamling.
Den blev afholdt med dagsorden efter vedtægterne:
Forsamlingen valgte næstformand Jens Sejr som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens
lovlighed., hvorefter formand Finn Mikkelsen oplæste beretningen (vedlagt).
Efter uddeling af beretningen til deltagerne blev der stillet opklarende spørgsmål, som blev besvaret
tilfredsstillende. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Foreningens kasserer, Birger Lykke Bjerringfelt, uddelte og gennemgik herefter det reviderede regnskab,
som udviste et overskud på grund af forskelige forhold bl.a. tilbagebetaling af forsikring fra forrige år som
gjorde udstillingerne billigere end budgetteret. Regnskabet for forening og for ”Fonden” blev enstemmigt
vedtaget, idet der dog konstateredes en forkert årstalsangivelse under revisorernes signatur.
På baggrund af det fremlagte budget blev kontingentet for den nye sæson 2016/17 blev derfor fastholdt på
samme niveau nu: - Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr. - Virksomheder og
institutioner (med særlig service) 1600 kr.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Til bestyrelsen genvalgtes: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Birger Bjerringfelt, Nina Jespersen. Desuden valgtes
Hanne Strand for 1 år, da hun netop som suppleant var tiltrådt bestyrelsen. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer er Tove Madsen, Aase Jepsen, Nina Jespersen og Grete Dommerby.
Den ene revisor Claus Jørgensen genvalgtes. Den anden revisor er John Dyrby Paulsen.
Der valgtes tillige 2 suppleanter: Lis Ragborg fra forsamlingen og vi formoder, at Bent Robert Hansen kan
være suppleant igen også.
Under eventuelt fortalte formanden om den kommende udstilling af medlemsgaver i oktober og om
markeringen af foreningens 50-års jubilæum den 10. oktober med reception og at vi gerne om muligt vil
have en markering af om man kommer, hvis man har fået en personlig invitation. Det vil måske gøre det
lettere at anslå deltagertallet, så der er mad og drikke til alle. Alle er velkomne.
Annoncering drøftedes på baggrund af et synspunkt fra forsamlingen, idet man fandt Kongegaardens
hjemmeside for uoverskuelig med hensyn til arrangementer, hvor den tidligere var mere overskuelig.
Formanden takkede dirigenten for vel udført hverv.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om grafiske blade og lignende. Efterfølgende
fik alle i forsamlingen mulighed for at tage fra det fremlagte, som de ville.
Foreningen var til sidst vært ved et lettere traktement i Isenstein Galleriet, hvor der blev talt lystigt om
såvel kunsten og kunstnerne i Korsør som i hele Slagelse kommune og om andre emner.
Referat – Finn Mikkelsen.

