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 22 februar 2015 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen (formanden) 

3. Evalueringen af sommerudstillingen 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

5. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret: Medlemskontingent for enkeltpersoner kr. 

200,- Medlemskontingent for par, firmaer og kunstforeninger kr. 300,- 

6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden 

generalforsamlingen. 

7. Forslag til hvad vi skal bruge vores opsparing til. (50.000) 

8. Hvordan kan medlemmerne være bestyrelsen behjælpelig med udstillinger fx oprydning 

m.m. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor. På valg er: Jens Hansen-Møller, Eme 

O Wille og Tommy Kirk Damsgaard, alle modtager genvalg. Suppleant: Anette Husum og 

Susanne Mecklenborg, (Susanne modtager ikke genvalg). Revisor: Johan Kallmayer 

modtager genvalg 

10. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Carsten Sloth blev valgt som dirigent. Carsten takkede for valget og konstaterede at 

generalforsamlingen var varsler i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

2. Formandens beretning ved Eme O. Wille:  

Det har været et år med mange aktiviteter. Året startede med vinterudstillingen med temaet 

”De fire Årstider”, hvor 28 medlemmer deltog. Udstillingen var godt besøgt. Der var en god 

foromtale af udstillingen i avisen. 

I forbindelse med tilmeldingen til sommerudstillingen, havde bestyrelsen valgt at have en 

gradueret pris på deltagergebyret på den måde, at en tidlig tilmelding gav rabat, mens det blev 

dyrere op til deadline for tilmeldingen. Desværre var der stadig enkelte, som først fik tilmeldt 

sig efter fristens udløb. Årets sommerudstilling havde 76 deltagere. Ved ferniseringen havde vi 
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ca 100 gæster. Montmartre fandt sted i en dejligt forsommer vejr og vi havde vanen tro Doxy 

Jazz til at spille. Der var ikke så mange kunstnere tilstede med udstillingsborde i gården foran 

Pakhuset, som bestyrelsen kunne ønske sig. Medlemmerne opfordres til at deltage mere aktivt i 

Montmartre eftermiddagen ved de kommende udstillinger. I resten af weekenden var vi også 

heldige med et godt vejr. Det gode vejr havde tilsyneladende en negativ indflydelse på antallet af 

besøgende flere steder. Som noget nyt har vi forsøgt at reklamere aktivt for arrangementet på 

Facebook på den måde, at vi har betalt for at få vist reklamen for vores udstilling. Det vil vi 

benytte os mere af ved de kommende udstillinger. 

Senere på sommeren fik foreningen mulighed for at deltage i årets Snapsting med en plads i 

teltet på Nytorv. Enkelte deltog og havde en god dag på trods af et kraftigt regnvejr. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3  Evaluering af sommer udstillingen. 

Der var blandede tilbagemeldinger på den graduerede pris på deltagelse i sommerudstillingen.  

Brugen af Facebook som reklamesøjle var der stor støtte til. 

Enkelte mente at datoen for udstillingen burde flyttes til efteråret, da det nuværende tidspunkt 

falder sammen med sommerferiens start for mange. Der var dog flertal for status quo 

Åbningstiden på udstillingsstederne skal være fra 10-16 og ens hos alle udstillere. 

4  Regnskab.  

Anette Husum præsenterede regnskabet. 

Viborg Kommune har støttet foreningen med 9.000 kr. 

Der var et ønske om at takkegaver blev pindet tydeligere ud i fremtidige regnskaber. Regnskabet 

blev godkendt. 

5  Fastlæggelse af  kontingent: 

Det fremlagte forslag blev vedtaget. 

 

6  Indkomne forslag. 

 Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag, der ønskes diskuteret på generalforsamlingen. 
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7  Debat af hvad foreningens formue på ca. kr. 50.000,- han bruges til. 

Der bruges flere midler på at annoncere for vores udstillinger. 

Der var forslag om forskellige former for biled gennemgang. Enten i forbindelse med en af 

udstillingerne eller som et separat arrangement i løbet af året. Bestyrelsen blev opfordret til at 

bede interesserede i at melde sig til en arbejdsgruppe. 

 

8  Hjælp til bestyrelsen i forbindelse med udstillinger. 

Der er et stort ønske fra bestyrelse om, at medlemmerne hjælper mere i forbindelse med de 

store udstillinger. F.eks. ved ophængning og nedtagning af udstillinger. I forbindelse med 

Montmartre og oprydning i Pakhuset. Vi levere alle frivilligt arbejde!! 

9  Valg til bestyrelsen 

Eme O. Wille, Jens Hansen-Møller og Tommy Kirk blev genvalgt. 

Anette Husum blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen 

Morten Angaard og Ole Holmstrøm blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 

10 Eventuelt 

Det bør være et krav til deltagerne i sommerudstilling, at det værk der udstilles i pakhuset, er 

det samme som vises i kataloget. 

Deltagere, der søger andre at udstille sammen med, kan evt. finde hinanden via hjemmesiden. 

Vi bør deltage i det kommende Snapsting igen. 

 

 

 


