Åbne Atelierdøre
Generalforsamling i Pakhuset 2018
Dagsorden ifølge vedtægterne.
9. januar 2018
1. Morten blev valgt til dirigent, Tommy referent og Morten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
2. Beretning af bestyrelsen. Eme takker for deltagelse i udstillingerne i 2017. Tak til de frivillige som stiller borde op, gør
klar og giver en hånd med. Evalueringerne var positive, der var solgt mange værker til juni udstillingen. De 6000
kataloger blev godt modtaget. De var flere tilbage end normalt. En enkelt deltager kom desværre ikke med i katalog. Der
kom negative tilbagemeldinger vedr. ophængning af værker i Pakhuset. Nogle var utilfredse med at der blev flyttet rundt.
Det står i brochuren, at man forbeholder sig ret til at flytte på værker. Det sker for at skabe en harmonisk udstilling.
Facebook er ikke egnet til kritik, ring eller skriv direkte til bestyrelsen. Facebook skal ikke være en offentlig gabestok.
Montmartre var godt, der kom en del regn, men besøget var flot. Gæsterne tog vejret med godt humør og sendte
papirskibe afsted i vandpytterne.
Sommerudstillingen bød på tombola var en succes. Der var fine gevinster og et godt salg af lodder.
Eme redegjorde for oplægget til sommerudstillingen 2018. Bestyrelsen forslår at vi deltager i Snapstinget og får glæde af
de mange gæster, som er i byen. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingentet blev fastsat til kr. 200,- for enkeltpersoner og kr. 300 for par.
5. Indkommet forslag. Et medlem ønsker debat om sommerudstillingen. Ønsket går på at beholde datoen for udstillingen.
Gerne fulgt op af deltagelse i Snaptinget. Udstilling og arbejdende stande. Åbne døre skal have en fast stand hvor
kunstnerne kobler sig på. Kunstnerne melder sig på, som med kustode ordningen i Pakhuset. Der er forslag om af bestille
en bod på Nytorv, hvor der deles kataloger ud. Det er vigtigt at medlemmerne møder op, gerne med arbejdende stande.
En arbejdsgruppe af medlemmer kan stå for planlægning og hvervning af nye medlemmer på Snapstinget. En Doodle
afstemning oprettes med henblik for fordeling af vagter på Snapstinget.
Forslaget ender som følger: Åbne døre som normalt den 2. weekend i juni. Evt med Montmartre som sædvanligt.
Deltagelse i Snapstinget efter evne og fremmøde. Gerne i Latinerhaven.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Sabina og Morten. Genvalg til begge to.
Valg af suppleanter. Eva og Anna Grethe ønskede ikke genvalg. Rita og Jonna blev valgt som suppleanter.
7. Valg af revisor. Johan blev genvalgt.
8. Evt.
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