
Dagsorden Generalforsamling i Kalundborg Kunstforening

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Skolen på Herredsåsen i aulaen.

NB. NB: Igen i år kontrolleres medlemskabet først, hvis man udtrækkes som vinder i 
bortlodningen – og altså ikke ved indgangen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Anders Villadsen, som blev valgt 
                                Anders Villadsen meddelte, at dagsorden var udsendt ret-
                                tidigt.

2. Formandens beretning om 2022 ved foreningens formand Peer Lysemose
                                                           Beretningen blev godkendt og lægges på    
                                                           foreningens hjemmeside.

3. Aflæggelse af regnskab for 2022 ved kasserer Pia Nyeman 
                                                            Regnskabet er udsendt samtidig med ind-

       kaldelsen.
                                                            Slutresultatet:90.251,60 kr
                                                            Regnskabet blev godkendt uden bemærk-
                                                            ninger.

4. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen, hvilket vil sige senest tirsdag den 6. februar 2023. Forslag kan sendes 
pr. mail til formand@bispegaarden.dk 
                       Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for 2024
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i forhold til 2024, hvor kontingentet er:

Enkeltmedlemskab: 175 kr. og par: 275 kr.
Pensionister, enkelt medlemskab:150 kr. og par: 200 kr.
Firmamedlemskab: 500 kr.
Unge under uddannelse på 150 kr.
           Forsamlingen vedtog uændrede kontingenter.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for to år er:
Peer Lysemose ønsker ikke genvalg - træder ud af bestyrelsen
Pia Nyeman kan genvælges - blev genvalgt
Anne Fabricius kan genvælges - blev genvalgt



Birte Klæsøe Lund kan genvælges - blev genvalgt      
Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Christina Lange 
                                                     Der var ikke nye forslag.
                                                     Christina blev valgt
                                         

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg for et år er:
Palle Bruun Olsen kan genvælges - blev genvalgt
Gitte Pløger kan genvælges - blev genvalgt

8. Valg af revisorer
På valg for et år er:
Poul Olesen kan genvælges - blev genvalgt
Svend Matthiesen kan genvælges - blev genvalgt

9. Eventuelt
                    Pia Nyman holdt tale for den afgående formand og gav ham fore-
                    ringens gave

Efter generalforsamlingen vil der være en kunstquiz med fine præmier
                    Palle Bruun Olsen styrede quizzen  med 14 spørgsmål

Bortlodning af de af foreningen indkøbte kunstværker. Se hvilke værker du kan vinde på 
nedenstående liste, se selve værkerne på Bispegården 1. sal eller se dem på foreningen 
hjemmeside og Instagram 


