
 
 
REFERAT fra generalforsamlingen torsdag den 24. september kl. 19 i Kongegaarden: 

 
20 medlemmer af foreningen var mødt frem for at deltage. 
 
Dagsorden efter vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent: Bent Robert Nielsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formand Finn Mikkelsen aflagde beretningen (vedhæftet), som efterfølgende blev delt rundt 
til deltagerne. Den blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer. 
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør 
Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. 
Kasserer Birger Bjerringfelt aflagde regnskabet, som var uddelt til deltagerne. Hvor 
underskuddet i forhold til budgettet, som var påtalt i revisorbemærkningen, blev forklaret 
som omtalt i beretningen med bl.a. øgede udgifter til forsikring og annoncering. Der var 
ingen kommentarer og regnskabet vedtoges enstemmigt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det 

kommende år. 
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget på 330 kr. for personlige 
medlemmer - 165 kr. for børn og uddannelsessøgende samt 1600 kr. for virksomheder med 
særlig service. 
Aktiviteterne for det kommende år blev omtalt i beretningen. Der var ingen kommentarer. 
 

5. Indkomne forslag. – Formanden oplyste at ingen forslag var indkommet. 
 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl. 
Der var 4 bestyrelsesposter på valg, Jette Fonseca, Tove Madsen og Aase Jepsen blev 
genvalgt. Inge Boye Jørgensen ønskede at stoppe, hvorfor Grethe Dommerby valgtes efter 
forslag fra salen med tilsagn, selvom hun ikke var til stede.  
Hanne Strand valgtes som 1. suppleant –  
John Dyrby Paulsen genvalgtes for 2 år, hvorefter han ønsker at afgå. 

 
7. Eventuelt 

Dirigenten efterlyste kommentarer og ideer – der blev foreslået dette som mål for 

kommende kunstture: Malergården i Odsherred og anden kunst der. Evt. i private biler. 
Guldagergård i Skælskør, Aros kunstmuseum og evt. Moesgaard. 
 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for vel udført hverv. 
 
Inge Boye Jørgensen fortalte, at hun ikke mere havde energi til at deltage i bestyrelsesarbejdet ; 
men havde været glad for det mangeårige samarbejde også i Isenstein Samlingen. Herefter 
takkede formanden også Inge for indsatsen med en buket blomster og en æske chokolade samt en 
tale og udnævnelse til æresmedlem nr. 9 i Korsør Kunstforening.   

 
Efterfølgende var der lodtrækning blandt de fremmødte om de fremlagte grafiske tryk og plakater 
de fleste fik såvel tryk som plakater med. 
 
Desuden havde nogle bestyrelsesmedlemmer sørget for et mindre traktement i Isenstein Galleriet 
med oste, pålæg og kage til vin, vand og kaffe, så der blev hygget og snakket 1 times tid. 
 
Referent – Finn Mikkelsen 


