HØRSHOLM KUNSTFORENING
Referat af generalforsamling i Hørsholm Kunstforening 31. januar 2019 i Fuglsanghus
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Anne-Grethe Nissen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 25 medlemmer, der var til stede og opfordrede til,
at man gik en tur i Aktiv Kunsts udstilling i huset, når den officielle generalforsamling var overstået.
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 2018. Beretningen er vedlagt. Formandens beretning blev
godkendt med akklamation.

Ad 3.

Da kasserer Hanne Paulli havde måttet melde afbud til generalforsamlingen, gennemgik bestyrelsesmedlem Kurt
Gotfredsen 2018-regnskabet, der var omdelt.
Årets resultat blev et driftsoverskud på 11.780,13 kr. Egenkapitalen var derefter 61.172,47 kr. Kurt Gotfredsen
gennemgik hovedposterne i regnskabet og oplyste, at bankbeholdningen på 141.128,97 skyldtes, at tilskuddet fra
Hørsholm Kommune for 2019 er indgået og var på 66.314 kr. Under kreditorer oplyste Kurt Gotfredsen, at beløbet
på 15.000 kr. skyldtes, at udstillingen med Peter Bastian endnu ikke var afregnet.
Kurt Gotfredsen nævnte, at man modtager MobilePay ved betalinger i Fuglsanghus af fx kataloger, bøger og postkort, men at det er vanskeligt for kassereren at identificere indbetalingernes køb, hvis man ikke indtaster i tekstfeltet, hvad man betaler. På vegne kassereren appelleredes derfor til, at alle MobilePay indbetalinger til Hørsholm
Kunstforening skal være forsynet med, hvad indbetalingen dækker, i tekstfeltet.
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet, og dirigenten konstaterede, at årsregnskabet var godkendt.

Ad 4.

Pia Eschelsen, Jens Kam, Kurt Gotfredsen og Lene Bruunsgaard var på valg. Begge suppleanter Anette Geerdsen
og Jens Refsgaard var på valg. Derudover opstillede Alice Hüttel Ladsten som ny og dermed tredje suppleant. Revisor Marie Nielsen var på valg. Alle var villige til genvalg, og generalforsamlingen vedtog genvalg af alle opstillede samt nyvalg af Alice Hüttel Ladsten.

Ad 5.

Bestyrelsen foreslog 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.

Ad 7.

Eventuelt
3 vindere af et gavebrev til Kunstavisen i ét år blev udtrukket. De heldige vindere blev Otto Käszner, Lone Henningsen og Helen Rolf Jacobsen.
Anne-Grethe Nissen takkede derefter dirigenten for hans indsats, og overrakte ham to flasker rødvin som tak.

Dirigenten tog derefter ordet og takkede forsamlingen for god ro og orden.
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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Som dirigent:

Som referent:

Otto Käszner

Lene Bruunsgaard

