Referat af generalforsamling i Kalundborg Kunstforening
tirsdag den 8. marts 2022.
Generalforsamlingen blev afholdt på Skolen på Herredsåsen.
Formand Peer Lysemose bød de fremmødte velkommen og gik derefter over til den
udsendte dagsorden:
Dagsorden:
ad 1. Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Anders Villadsen. Forsamlingen godkendte
indstillingen.
Anders Villadsen takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens rettidige
indkaldelse. Anders Villadsen gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af
beretning.
ad 2. Formandens beretning for 2021:
Formanden indledte med at konstatere de usædvanlige vilkår for foreningens drift,
afholdelse af foregående generalforsamling og dermed foreningens virke. Alt i relation til
Covid19-pandemi.
Formanden udtalte mindeord for Ditte og Jørgen Christensen, samt Mette Mikkelsen,
som alle tre er afgået ved døden i det forgangne år. Formanden bad om et øjebliks
stilhed.
Formanden aflagde beretning.
Dirigenten bad om medlemmernes spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Formandens beretning kan findes på kunstforeningens hjemmeside.
ad 3. Aflæggelse af regnskab for 2021 ved kasserer Pia Nyeman.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside.
ad 4. Indkomne forslag:
Hverken bestyrelsen eller formanden har modtaget forslag fra medlemmerne.
ad 5. Fastsættelse af kontingent for 2023:
Da foreningens likviditet er god, foreslår bestyrelsen uændret kontingent i forhold til 2022.
Dette blev godkendt med applaus.
ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bruno Kjær Jensen og Margit Nielsen ønsker ikke genvalg.
Jørgen Voss genopstiller.
Bestyrelsen foreslår som nye medlemmer Annette Bach Møller og Peter Abildgaard
Andersen.
Der meldte sig ikke andre kandidater, hvorfor alle tre blev valgt til bestyrelsen.

ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter:
På valg for et år er Palle Bruun Olsen og Gitte Pløger. Begge blev genvalgt.
ad 8. Valg af revisorer
På valg for et år er Poul Olesen og Svend Matthiesen. Begge blev genvalgt.
ad 9: Eventuelt:
Foreningens medlemmer gøres opmærksomme på, at de kan opnå medlemsrabat til
Folkeuniversitet.
Der stilles forslag om, at Kunstforeningens indkøb til bortlodning fotograferes, så de kan
tilgås via foreningens hjemmeside.
Der er ros til den nyindrettede kælder i Bispegården. Rosen adresseres til Jesper Nielsen
og Per Huniche.
De to nyvalgte medlemmer af bestyrelsen opfordres til at præsentere sig selv, hvilket de
gjorde.
Et medlem beklagede ikke at have modtaget mail og vedhæftede filer/links til
generalforsamlingen. Formanden kunne bekræfte, at alle indkaldelser er sendt via
MailChimp og opfordrede til, at man kontrollerer sin spambakke, når man ikke modtager
mails som forventet.
Formanden supplerede tidligere udsendt mail vedrørende indbetaling af kontingent for
2022. Det kan efterfølgende oplyses, at indbetaling via Betalingsservice er faldet på
plads, og alle medlemmer vil inden for få dage modtage opkrævning - som omdelt
brevpost.
Formanden takkede for fremmødet og præsenterede værker til bortlodning.
Efter en kort pause med en let servering var et musikalsk indslag med saxofonist
Christina vom Bülow og guitarist Pelle von Bülow.
Aftenen sluttede med bortlodning af de indkøbte værker.
Referent: Anne Fabricius
Bestyrelsen har på sit møde den 14. marts 2022 konstitueret sig som følger:
Formand: Peer Lysemose. Næstformand Anne Fabricius. Sekretær og marketing: Birthe
Klæsøe Lund. Kasserer: Pia Nyemann. Menige medlemmer: Annette Bach Møller.
Jørgen Voss og Peter Abildgaard Andersen. Suppleanter: Gitte Pløger og Palle Bruun
Olsen.

