HØRSHOLM KUNSTFORENING
Referat af generalforsamling i Hørsholm Kunstforening 24. januar 2018 i Fuglsanghus
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Ad 1.

Otto Käszner blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med reglerne.

Ad 2.

Formand Anne-Grethe Nissen aflagde beretning for året 2017, der var kunstforeningens 50. år. Beretningen er
vedlagt. Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3.

Kasserer Hanne Paulli gennemgik 2017-regnskabet, der var omdelt. Hanne Paulli indledte med at konstatere, at
revisor Marie Nielsen pga. af sygdom ikke havde været i stand til at færdiggøre revisionen af regnskabet inden generalforsamlingen. Marie Nielsen havde telefonisk tilkendegivet, at så snart hun var hjemme igen og arbejdsdygtig,
ville hun afslutte revisionen og underskrive regnskabet.
Årets resultat er et driftsunderskud på 5.777,82 kr. Egenkapitalen er derefter 50.841,99 kr. Et medlem kommenterede, at det var flot med så lille et underskud i forhold til det høje aktivitetsniveau i 2017. Hanne Paulli oplyste, at
der i 2017 var kommet 29 nye medlemmer til, mens 5 medlemmer havde meldt sig ud. Medlemstallet var således
ved årsskiftet 135. Årsregnskabet blev hermed godkendt.

Ad 4.

Jette Nielsen, Anne-Grethe Nissen og Hanne Paulli er i år på valg. Begge suppleanter Anette Geerdsen og Jens
Refsgaard er på valg. Revisor Marie Nielsen er på valg. Alle er villige til genvalg.
Generalforsamlingen vedtog genvalg af alle opstillede.

Ad 5.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 280 kr. om året for ordinære medlemmer og 140 kr. om året for unge
under uddannelse, hvilket blev godkendt.

Ad 6.

Der var ikke indkommet nogen forslag.
Forslag fra bestyrelsen om, at vedtægternes punkt 3 ændres, så linjen: ”Der vælges 2 suppleanter og en revisor”
ændres til ” Der vælges suppleanter og en revisor”. Der er udover udstillings- og arrangementsplanlægning et stort
fysisk arbejde med opsætning og ophængning i ugen før en fernisering samt ved nedtagning, hvilket begrunder ønsket om flere suppleanter. Generalforsamlingen kunne konstateres beslutningsdygtig, og det kunne konstateres, at
forslaget om vedtægtsændringen var godkendt.

Ad 7.

Eventuelt
Anne-Grethe Nissen takkede dirigenten for hans indsats. Derefter var det tid til afsløring af kunstforeningens 50års jubilæumshæfte. Lene Bruunsgaard fortalte om arbejdet hermed, hvorefter hæftet blev omdelt. Hæftet fik en
meget positiv modtagelse, og Lene Bruunsgaard fik overrakt en buket blomster som værdsættelse og tak for hendes
ihærdige og uundværlige indsats.

Dirigenten tog derefter ordet og takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev overværet af 46 medlemmer.
Derefter blev der trukket lod om indkøbte værker.
Aftenen afsluttedes med socialt samvær over et lille traktement inkl. et glas vin.
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