INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN.
Generalforsamlingen holdes 6. februar 2014 kl. 19.00 i kantinen på Rådhuset, Rådhusbuen 1,
4000 Roskilde. (indgang via receptionen)
Fra kl. 18:00 kan kunstværkerne til udlodning beses. Ligesom Kunstforeningen er vært med et
let traktement tillige med et glas vin, øl eller vand.
Bestyrelsen består p.t. af: Annette Hvidberg, formand (på valg/genopstiller), Bent MunK, kasserer, (på valg/genopstiller), Christina Bogetoft Hansen, (på valg/genopstiller), Bent Oslev, (ikke
på valg), Bent Hansen, (ikke på valg) Marie Berthelsen, (ikke på valg) og Hanne Orup (ikke på
valg), Helle Mortensen, (ikke på valg) – udgået af bestyrelsen Lene Madsen i stedet er Maja
Marie-Louise Pacholski indtrådt (på valg/genopstiller)
Dagsorden ifølge vedtægternes § 7
1.

Valg af ordstyrer
Bent Munk blev valgt.

2.

Valg af referent
Hanne Orup blev valgt.

3.

Aflæggelse af beretning om foreningens virke det forløbne år
Annette Hvidbergs beretning blev enstemmigt vedtaget.
Beretningen er vedlagt dette referat.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet er blevet revideret og underskrevet af kasserer og revisor.
Bent Munk gennemgik regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag - modtaget senest den 30. januar 2014
Der er ikke modtaget forslag.

6.

Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Kontingentet fortsætter med at være det samme.
Bent Munk gennemgik budgettet, som herefter blev taget til efterretning.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Annette Hvidberg
Bent Munk
Christina Hansen
Maja Pacholski
Alle modtager genvalg
Alle blev valgt.


Valg af en bestyrelsessuppleant for henholdsvis 2 og 1 år
Susanne Have vil gerne genvælges for 1 år.
Der kunne også vælges en suppleant for 2 år:
Da der ikke var nogen, som meldte sig, blev der ikke valgt nogen.



8.

Valg af revisor for 2 år (på valg er Lisbeth Schlie)
Lisbeth Schlie modtog genvalg.

Eventuelt
Berit Larsen ville gerne bringe noget videre, som hun har hørt, der er blevet diskuteret
på gangene. Nogle af udstillingerne på Rådhuset har haft kontroversielle motiver, det
har givet anledning til bemærkninger om, det kan være rigtigt at udstille disse på et offentligt sted.
Marie Berthelsen syntes, at det er vigtigt, at kunst kan sætte fokus på emner, som berører livet på godt og ondt, sådan er vores verden.
Godt vi snakker om det.
Margit Næsby roste bestyrelsen for at skabe et rådhus, som er spændende at besøge.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der lodtrækning - jævnfør nedenstående.
Bortlodning af kunst, jf. § 12: "De af bestyrelsen indkøbte kunstgenstande bortloddes blandt
medlemmerne på den årlige generalforsamling. Fortegnelse over indkøbt kunst kan ses via
hjemmesiden.
Alle foreningens medlemmer inkl. bestyrelsen deltager i lodtrækningen.
De fremmødte medlemmer samt medlemmer, der har udstedt en fuldmagt, deltager med 1 lod i
lodtrækningen – under forudsætning af, at de har betalt kontingent for hele regnskabsåret.
Højst ¼ af de udtrukne vindere må dog være på fuldmagt, og udtrukne vindere på fuldmagt
vælger til sidst, i den rækkefølge de er udtrukket.
Fuldmagterne afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse (brev eller e-mail,
ikke SMS), og før lodtrækningen begynder, meddeler formanden antallet af vindere, der må
være på fuldmagt. Udtrækkes der flere vindere på fuldmagt end dette antal, annulleres dette
nummer/disse numre, og der trækkes et nyt, indtil det er en tilstedeværende, der udtrækkes.”
Lodtrækningen foregår på følgende måde: Hver deltager i generalforsamlingen bliver afkrydset
ved generalforsamlingens start og modtager 1 lodtrækningsnummer. Fuldmagthavere med
fuldmagt v/brev eller e-mail modtager 1 lodtrækningsnummer pr. fuldmagt.
Det første nummer, som bliver trukket har frit valg blandt de indkøbte kunstværker, som er
med i lodtrækningen. Andet nummer, som bliver trukket har frit valg til de resterende indkøbte
kunstværker. VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ BESTEMMELSEN OM VINDERE VED FULDMAGT

