Kunstforening
Referat Generalforsamling

via Zoom

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00 - 20.00
19 medlemmer deltog i zoom webinaret
1. Valg af dirigent
Medlem Peter Legind-Hansen havde meldt sig som dirigent og styrerede zoom webinaret.
Peter indledte med, at bestyrelsen gerne vil beklage, at to væsentlige punkter var glippet i
indkaldelse til generalforsamlingen, og derfor skulle vide hvis nogle ville gøre indsigelse.
1. Bestyrelsen havde erfaret, at indkaldelse til generalforsamling var udsendt et par dage for
sent ifht vedtægterne om 30 dages varsling. Februar er en kort måned - derfor manglede
der 2 dage ifht rettidig indkaldelse. Ingen fremmødte gjorde indsigelser.
2. Valg af revisor var ikke kommet med på den udsendte dagsorden. Ole Tarborg modtog
genvalg. Det er vi i bestyrelsen meget taknemmelige for. Ole Tarborg blev genvalgt uden
indsigelser.
2. Valg af referent
Sara Legind-Hansen meldte sig som referent mod accept af, at Peter Legind-Hansen måtte
optage zoommødet. Der blev ikke gjort indsigelser. Optagelsen blev sat igang.
3. Formandens beretning og kommende medlemsarrangementer v/Sara Legind-Hansen
Der blev redegjort for medlemaktiviteter og indkøb. Vi har gennemført 4
medlemsarrangementer, og det er lykkedes at indkøbe 10 fine kunstværker for de 4.600 Kr,
der er kommet ind via lodder. Beretningen kan kan læses på https://kunstklubben.info/omforeningen/generalforsamling-og-kunstudlodning/
Medlemmer opfordres til at byde ind. Vores foreningsstruktur er flad, så medlemmer kan
være arrangører af arrangementer eller workshops.
4. Godkendelse af regnskab
1. Kasser, Anette Tarborg fremlagde regnskabet, som er godkendt af alle i bestyrelsen og
uden anmærkninger fra revisoren, som også har sørget for revisionsprotokol.Regnskab
ligger også på hjemmesiden. Formanden beklagede, at der er gået koks i vedhæftning
ved udsendelse i går.
2. Der var spørgsmål fra medlemmer vedrørende gebyr til Danske Bank. Det er lovpligtigt for
en forening at have en foreningskonto. Vi må ikke blande privatøkonomi og
foreningsøkonomi sammen.Vi har den billigst mulige løsning i Danske Bank til 300 Kr. om
året. Jyske Bank tager 1000 Kr.
3. Der var spørgsmål til gebyrer. Vi har gebyrer ifht nemtilmeld.dk ved kontingenter og
arrangementer. Hver gang der skal sættes penge fra medlemmer koster det et lille
kortgebyr. Typisk 1.Kr som går til kortudstederne. nemtilmeld.dk tjener ikke på dette og vi
synes ikke vi kan opkræve dette lille gebyr hos medlemmerne. Vi har også gebyr til

mobilepay. Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere administrative udgifter, da vi vægter at
så meget som muligt skal gå til fælles medlemsoplevelser. Fx har der været ønske om
automatisk kontigentopkrævning. Automatiske abonnentløsninger koster op mod 7000 Kr
årligt - derfor kan vi ikke realisere dette ønske. Vi benytter nemtilmeld.dk med
rykkerfuntion (Vi har systemet gratis som sponsorat (Normalt koster det 30.000 Kr årligt).
Opstartsfaser har en pris. Jo flere medlemmer vi er - jo billigere er drift pr medlem. Når vi
sammenligner med andre foreninger, kører vi på minimum. Formanden opfordrede til, at
medlemmerne meget gerne må komme med input til løsninger, der kan minimere
omkostningerne. Bestyrelsen er åben for, at alle medlemmer hjælper med at varetage og
støtte op om foreningens formål.
4. Spørgsmål om medlemsantal: Dags dato er der 44 basis og 8 unge kontingenter - og der
er købt 40 lodder (4000 Kr. øremærket til kunstindkøb) Vi mangler stadig at modtage
kontingent fra flere medlemmer. Sidste år var vi 61 basismedlemmer + 9
juniormedlemmer. Medlemstilmeldinger kommer løbende. Ca 1 nyt medlem hver 14 dag.
Dirigenten opfordrede til, at alle var velkomne til selv at værge medlemmer (fx familie,
venner og på arbejdspladsen).
5. Regnskab blev herefter godkendt uden yderligere indsigelser.
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Anette Tarborg gjorde rede for budget, som også kommer til at ligge på hjemmesiden.
Der var spørgsmål til, om bugettet ikke burde gå i nul, uden at bruge sidste års overskud.
Anette T. svarede, at det havde vi vendt med revisor. Fordi vi ikke kunne lave så mange
arrangementer i 2020 grundet covid-restriktioner, så er det helt i orden at benytte det beløb i
2020.
Der var spørgsmål om budget 2021 ville være med underskud. Kasseren meddelte, at det
kommer vi ikke til, da vi har ekstra beløb fra 2020, der er øremærket til arrangementer i
2021. Budget og kontigent blev godkendt uden yderligere indsigelser
6. Eventuelt
Formanden opfordrede til at medlemmer gerne måtte komme med bud på hvad de kunne
tænke sig. Der blev spurgt til valg af bestyrelsen. Det er først næste år, da den første valgte
bestyrelse sidder i 3 år. Men formanden opfordrede til, at hvis nogen gerne ville melde sig til
2022, så ville det være fint, at man byder ind. Vi kan altid bruge ekstra hjælp og hænder i
bestyrelsesarbejdet.
7. Lodtrækning for medlemmer der har købt lodder
1. Lodtrækningsregler blev gennemgået af formand. Man kan kun vinde 1 gang - selvom
bliver man udtrukket og har flere lodder. Sara Legind-Hansen står for at kontakte vindere i
den rækkefølge de er blevet udtrukket - og opfordre til at bestemme sig inden 2 dage.
Gevinster der ikke er hentet inden 2 mdr. fra generalforsamling indgår i næste års
lodtrækning.
2. Anette Tarborg og Lars Agvald gennemførte lodtrækning fra den store bowle med alle
lodderne.
3. Kunstindkøb kan ses her https://kunstklubben.info/om-foreningen/kunstindkoeb/
// Bestyrelsen, KUNSTKLUBBEN
Referat underskrevet af dirigent Peter Legind-Hansen. Det underskrevne dokument findes
udleveres til kasseren.
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