Viborg den 26. januar 2007

Referat af Generalforsamlingen
Åbne Atelierdøre
mandag den 22. januar kl. 19.30
i Pakhuset
Deltagere: 19 medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer
1) Valg af dirigent:
Johan Kallmayer indvilgede i at lede mødet.
2) Beretning fra bestyrelsen:
Formand Rikke Sieverts opsummerede årets aktiviteter:
Art-Food: 32 deltagere, ca. 700 besøgende over 2 weekender, god omtale i pressen,
populært med kombinationen mad/kunst. Viborg Kommune støttede med kr. 5000.
Åbne Atelierdøre 2006: 62 deltagere heraf 22 nye.
34 deltog i plakatkonkurrencen, som blev vundet af Rie Klit. Plakatforslagene blev udstillet
på Biblioteket 3 uger op til Åbne Døre.
Rikke minder medlemmerne om at tænke i plakatformat, når de indsender til
plakatkonkurrencen.
Eneste sponsor i 2006 var Viborg Stifts Folkeblad. Der var 20 annoncører i programmet.
Danske Bank, som tidligere har sponsoreret Åbne Atelierdøre med kr. 5000,- , ville
honorere bestyrelsen med kr. 1000,- for hver ny potentiel kunde, vi kunne organisere.
Desværre rækker vores tid ikke til hvervning af bankkunder.
Kunstvinen blev i samråd med Købmand Frost opgivet, da salget ikke har svaret til de 800
flasker egen etiket kræver.
35 afleverede skriftlig evaluering efter arrangementet. Et af ønskerne var fælles
spisning/sammenkomst blandt medlemmer for at lære hinanden at kende. 11 deltog.
Nyhedsbreve: Der er udsendt 2 nyhedsbreve i løbet af 2006 til medlemmerne.
GEN-MANIPULATIONER: Indbydelser udsendt i efteråret – 26 meldte sig som deltagere.
Finn Bendixen fra Agrobusiness Park i Foulum holder åbningstalen. Der har været god
pressedækning i lokalaviser.
Bestyrelsesmøder: Der afholdes 5-6 møder pr. år, som bestyrelsens medlemmer indtil nu
selv har finansieret. Vi har besluttet, at ”værten” fra nu af får kr. 200,- til indkøb pr. møde.
Der er en høj mødedisciplin i bestyrelsen, alle kommer hver gang.
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i udstillinger: Bestyrelsen har besluttet, at
bestyrelsesmedlemmer honoreres for deres arbejde ved at deltage gratis i foreningens
udstillinger.
Generalforsamling: Der udloddes 4 gavekort a kr. 250,- fra Glaspusteriet blandt de
fremmødte medlemmer.
Kulturelt Samråd: Lars, Rikke og Rene deltog i stiftende generalforsamling i Musiksalen
den 9. januar. Åbne Atelierdøre har indsendt ansøgning om optagelse. Rikke stillede op til
bestyrelsen, men blev ikke valgt.
Beretningen godkendes af de fremmødte.

3) Fremlæggelse af regnskab:
Medlemskontingent: I 2006 har der været 77 enkelt-medlemsindbetalinger, 12
familie/firmaindbetalinger og 10 annoncørindbetalinger. Altså i alt 99 medlemmer.
Årets resultat: 47.460,- kr.
Der har været en stor besparelse på opsætning og trykning af materiale, fordi bestyrelsen
har stået for meget af arbejdet selv, og fordi vi skiftede trykkeri. Desuden har megen
annoncering været finansieret af tilgodehavende hos Viborg Stifts Folkeblad.
Kontorhold: Størsteparten af de 7324,- kr. er anvendt på porto.
Kommentarer til regnskab: Nyhedsbreve og indbydelser til udstillinger kunne udsendes
pr. mail for at spare portoudgifter. Godt halvdelen af foreningens medlemmer har opgivet
mailadresse. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
4) Fastsættelse af kontingent: Uændret.
5) Indkomne forslag: Ingen.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg Rikke Sieverts og Carsten Bach Sørensen – begge genvælges.
Rene Roalf har ønsket at udtræde af bestyrelsen p.g.a. for meget arbejde. Ann Sigh
afløser Rene. Tak til Rene for god arbejdsindsats og velkommen til Ann.
Som suppleant genvælges Lisbeth Bundgaard.
7) Valg af revisor:
Johan Kallmayer genvælges som revisor.
8) Evt.
Forslag til tiltag fra de fremmødte:
Indstifte en pris til årets kunstner, evt. i form af et arbejdslegat. Vinderen forpligter sig til at
lave udstilling i Pakhuset. Kulturperson foretager udvælgelse.
Årets plakatvinderværk indkøbes af foreningen – og bortloddes blandt medlemmerne på
generalforsamlingen.
Censureret udstilling i Åbne Atelierdøres regi. Der kunne nedsættes en arbejdsgruppe til at
tage sig af arbejdet. Skulle være udgiftsneutralt.
Åben/lukket censurering. Evt. udvælgelse til udstilling i Pakhuset.
Tilbud til medlemmerne om faglig respons på eget arbejde – evt. ved åbent arrangement.
Pædagogisk vejledning af den enkelte kunstner.
Arrangement som i Stoholm med ”blå seddler”.
Weekendkurser med spændende undervisere.

Med venlig hilsen
Helle Nyborg
referent

