Referat fra GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN.
5. februar 2015
Dagsorden ifølge vedtægternes § 7
1. Valg af ordstyrer
Bent Munk
2. Valg af referent
Hanne Orup
3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke det forløbne år
Annette Hvidberg aflagde følgende beretning:
Vi har utraditionelt i år valgt at indlede generalforsamlingen med en lille oplysende udstilling. Edition Copenhagen er et litografisk værksted. Foreningen har været på besøg, og vi
også købt adskillige værker. Det er et meget spændende værksted at besøge, så derfor
ville vi gerne udbrede kendskabet til flere medlemmer. Originale malerier er dyre, men
gode litografier er også original kunst – bare i lidt flere eksemplarer, og dermed til overkommelige priser. Hvert værk er omhyggeligt frembragt, nummereret og signeret i tæt
samarbejde med kunstneren.
Vi har også haft en meget utraditionel udstilling af al kunsten fra Kommunens depot. Vi
fik set hvilken rigdom af forskellige værker, der er at låne til glæde i den daglige færden
på Rådhuset eller i den institution, hvor man arbejder.
Hen over sommeren udstillede vi fotografier med motiver fra kommunens liv. Billederne
er produceret til kommunen. De skal bruges i forbindelse med den visuelle historie om
Roskilde. Men selvfølgelig har mere almindelige udstillinger også fundet vej til vores
vægge fra Rie Skovgaard, Maria Munk Klarup og Gunilla Rasmussen.
Vi har som sædvanligt købt værker af de udstillede, men da der ikke har været så mange
udstillinger i år, har vi også valgt at købe flere ting på nogle af de ture, som foreningen
har arrangeret: keramik fra Allan Hytholm, en bog om Otto Frello, flere ting både skulptur og malerier fra Galleri LABR, og fine tryk fra Heerup Museet.
Vores arrangementer, en gang hver måned, er meget velbesøgte. Hvert arrangement har
op til 20 deltagere. Vores arrangementsgruppe er lydhør for gode ideer, så send gerne en
mail til Kunstforeningen med ønsker. Da vi også har opsparet en lille ”formue”, har vi
tænkt netop at forøge arrangementsgruppens budget, så der bliver muligheder for endnu
mere spændende ture.
Så være opmærksom på invitationerne. Foreningens sidste udflugt gik den 21. januar til
Designmuseet, og den næste er allerede den 25. februar til Statens Museum for Kunst.
Og husk at det gælder for alle arrangementer, at de er tiltænkt foreningens medlemmer,
for at give medlemmer mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af afdelinger og
fag i fælles glæde for kunst.
Som medlem må du gerne tage en kollega med, inden de eventuelt vælger at melde sig
ind i foreningen. Ferniseringerne er til gengæld åbne for alle.
Medlemstallet er stabilt omkring 150 – mindre afgange modsvares heldigvis af nye medlemmer, de konkrete tal vil fremgå af regnskab og budget.
Der er gennemført 10 meget forskellige arrangementer:
Museet for Samtidskunst, den aktuelle udstilling
Patient Museet på Sct. Hans, et spænde og uhyggeligt billede af syge historier
Heerup Museet, et charmerende, fint lille sted
Rundetårn, der udstillede værker af Otto Frello
Keramikeren Allan Hytholm, om hans produktion og om den keramiske historie, udover et
paradis af hus og have
Rundvisning på Skuespilhuset, sluttende med vin i solen på molen
Galleri LABR
Assistents Kirkegård, historie, kendte og kunst
Wiinblads Blå Hus, en åbenbaring med malende pige i aktion
Den Sorte Diamant, omvisning

2015 tegner også godt
Jeg vil give ordet til Hanne og Maja, så de kort kan fortælle om, hvad vi
skal opleve det kommende ½ år.
Det kommende års udstillinger er præget af, at vi ikke har kunnet planlægge udstillinger i receptionsområdet som vanligt. Borgerservice skal
flytte ind og håndværkere har ændret på vores vægge. Vi har derfor ikke turde indgå
bindende aftaler med nogen kunstner endnu. Men mange henvender sig selv, så vi skal
nok komme i hus med udstillinger i år.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for inspirerende og ihærdigt samarbejde. Ved denne generalforsamling er der de sædvanlige valg, men i år vil flere af de gamle garvede ikke
genopstille, jeg vil derfor sige en stor tak til Bent og Bent for indsatsen. De har begge
valgt at bruge mere tid på deres pensionist tilværelse.
Da vi i begyndelsen af året udstillede depotkunsten, fik vi ud over meget stor opmærksomhed fra alle jer, og mange udlån, også anledning til at indrette depotet mere hensigtsmæssigt. Det har affødt en mega oprydning og et overskud, som efter bortlodningen
gives til de, som ikke har vundet.
Jeg vil som vanligt kraftigt opfordre jer til at bakke op om foreningens arbejde, dels ved
at stille op til bestyrelsesarbejdet, og dels deltage i de udbudte arrangementer. Vi modtager også med tak forslag til udstillinger, event m.m.
Tak til alle medlemmer for jeres medlemskab, der gør det hele muligt, og tak til støtten
fra Rådhuset og den administrative ledelse, og ikke mindst til betjentstuen for praktisk
hjælp.
Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag - modtaget senest den 29. januar 2015
Bestyrelsen har følgende forslag til tilføjelse til § 3:” Ansatte ved selvejende institutioner
m.v., der administreres af Roskilde Kommune betragtes for så vidt Kunstforeningen, som
ansatte ved Roskilde Kommune.”
Forslaget blev vedtaget.
Der blev stillet spørgsmål om, man kunne være medlem hvis man har været ansat i Roskilde Kommune. Det kan man ikke.

6. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Godkendt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Hanne Orup, Helle Mortensen, Marie Bertelsen,
Lene Correll, Anne Ørskov Hansen


Valg af en bestyrelsessuppleant for henholdsvis 2 og 1 år
Judith Hede, for 2 år



Valg af revisorsuppleant for 2 år
ingen

8. Eventuelt
Bent fortalte om vedtægterne ifm. lodtrækning og fuldmagter.
Annette Hvidberg
Formand

Bent Munk
Kasserer

Roskilde, den 5. februar 2015

Hanne Orup
Referent

