Generalforsamling i Åbne Atelierdører i Viborg og omegn den 24. januar 2017 i Pakhuset.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Morten Angaard blev valgt som dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen ved Eme.
Tak til alle udstillere for at have støttet op omkring vores udstillinger. Uden de mange deltagere var
det ikke muligt at afholde vor Åben Atelier Døre sommerudstiling. Tak til alle frivillige for at have
hjulpet med diverse opgaver ved den store sommerudstilling.
Evaluering
Radiospotsene var en succes. Vi vil gentage dem til den næste sommerudstilling.
Et enkelt værk var blevet afvist til kataloget. Det blev vurderet, at det have for stor lighed med en
kendt musikers værker. Bestyrelsen mener, at det er i foreningens interesse, at vi ikke bevidst trykker
værker, der kan genere/krænke andre kunstnere. Omtale i avisen har været rigtig god. Det vurderes at
antallet af kataloger på 6000 stk. er ok.
Ferniseringen
Steen Lindgaard, Viborg kommunes kulturchef, holdt en fin indvielsestale. Plakatvinderen
introducerede sig selv.
Kulturkanalen havde fundet frem til vores udstilling. De filmede og interviewede flere
bestyrelsesmedlemmer og kunstnere både ved ferniseringen og ved Montmartre. Udsendelserne kan
findes på YouTube. Flere fra bestyrelsen havde set dem og vor godt tilfreds med resultatet.
Flere kunstnere var lidt forurettet over vi havde flyttet rundt på billederne efter at de selv havde
hængt billederne op. Bestyrelsen er nød til at sørge for at udstillingen er harmonisk og pænt fordelt på
de to etager, derfor kan det være nødvendigt at fordele værkerne anderledes end som den oprindelige
ophængning.
Montmartre
Der var 15-20 kunstnere mødt op til Montmartre. Det er nok til at vi gennemførte den. Der var rigtigt
mange gæster, næsten alle borde var fulde. Vejret var helt perfekt.
Der var stor tilfredshed med "Det herligste lille orkester". Dem kan vi også bruge igen i år. Opstilling af
borde havde været lidt kaotisk, fordi ingen af de fremmødte havde prøver at stille dem op tidligere.
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Der skal laves en lille tegning over, hvordan orkester og borde kan fordeles på pladsen til næste gang.
Orkestret havde ikke kabler nok med til deres instrumenter.
Enkelte beboere havde ikke fulgt opfordringen til at fjerne deres biler fra gården. En måtte vente med
at få bilen ud til Montmartre var slut!
Hvordan har medlemmerne evalueret udstillingen
Generelt er udstillerne positive og tilfredse med omsætningen. For eksempel var Galleri Faust meget
tilfreds med besøgende og omsætning. Et enkelt udstillingssted hos Johan Kallmayer havde færre
besøgende end ellers. En ønskede udstillingstidspunktet skal være fra 11-17 i stedet for 10-16.
Facebook
Konkurrencen fungerede ikke rigtig godt. Vinderen er ikke annonceret på Facebook siden.
Medlemmerne skal opfordres i god tid før udstillingen til at donere et værk til konkurrencen næste
gang. Opslagene på Facebook er for nogens vedkommende nået meget langt ud. Det er usikkert hvor
mange gæster, det kan trække til udstillingsstederne.
Der er solgt 16 værker under udstillingen i Pakhuset, hvilket er rekord mange
Til sommerudstillingen i 2018 har vi en udfordring. Museet har lagt beslag på Pakhuset i den periode vi
udstiller. Så vi skal finde et alternativ. Kommunen har foreslået Sønder Mølle.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Tommy Damsgaard fremlagde regnskabet. Det viste et lille underskud, hvilket er i tråd med tidligere
generalforsamlingers beslutninger om at nedbringe foreningens formue.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår kr 200, og 300,- for par/foreninger.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Eme O. Wille, Tommy Damsgaard og Jens Hansen-Møller.
Alle tre blev genvalgt
7. Valg af revisor.
På valg er Johan Kallmayer. Johan blev genvalt. Carsten xx blev valgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Mulige alternative udstillingssteder til 2018 blev diskuteret. Blandt forslagne var:
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En lukket større butik som f.eks. den gamle Kop & Kande eller Rema 1000.
Stiftmuseet er på det tidspunkt under ombygning, måske kan vi låne nogen af lokalerne.
Den gamle brandstation.
Den gamle landsret.
Sommerudstillingen kombineres med Snapstinget.
Eneste optakt til udstillingen kan være en stor Montmartre, hvor deltagerne skal præsentere sig selv
ved en event på Nytorv.
Åbningstider
Åbningstiderne for sommerens udstillings weekend blev diskuteret. Der var 4 forslag: 10-16 (som i
dag), 11-17, 11-16 eller 10-17. Der var mange gode argumenter for og imod forslagne. Bestyrelsen ser
på forslagne.
Fællesspisning før generalforsamlingen.
Det blev foreslået at vi spiser sammen før generalforsamlingen. Det kan blot være en gang pizzaer og
lidt vin. Så er der mulighed for at nye medlemmer kan lære foreningen bedre at kende.
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