sekretariat
Hanne Lysdahl Christiansen
Bøgeskov 2
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 2573 / 2264 9502
h_c@tdcadsl.dk:
www.aabne-atelierdoere.dk

Referat af generalforsamling 2009
Sted :
Dato :
Deltager:
Referant :

Pakhuset, St. Sct. Pederstæde 21
Onsdag den 21. Januar 2009 kl. 19.30
26 medlemer
Eme

Rikke Sieverts bød velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent : Hanne Tybkjær blev valg som dirigent og dagsorden blev
læst op punkt efter punkt og blev diskuteret og afsluttet af hende

Beretning fra bestyrelsen :
Rikke beredte om sidste års aktiviteter, udvælgelse af 3 nye medlemmer til
bestyrelsen, da Helle Nyborg, Lars Larsen og Ann Sigh ønskede at udtræde.
Eme O. Willie, Hanne Lysdahl Christiansen, og Tommy Damsgaard blev valgt
ind.

• Konstituerede den 12. marts 2008 var:
Rikke Sievierts: Formand
Carsten Bach Sørensen: Næstformand.
Hanne Lysdahl Christiansen: Kasserer
Eme O. willie: Sekretær
Tommy Damsgaard: Webmaster
Supplant: Lisbeth Bundgaard
Revisor: Johan Kallmayer
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• Arbejdet i foreningen blev lettet med:
1. Tilmelding via edb.
2. Materiale til folder, indsendes pr. edb, vigtig at svare på de stillede
spørgsmål, da der ikke må opstå tvivl for dem der skal føre oplysninger
videre.
3. Meget vigtigt at deadlines overholdes.
4. Hjemmesiden fungerer nu (Tommy Damsgaard stået for opdatering).
5. Alle skulle på e-mail i stedet for almindelig post
6. Udstilling på Biblioteket droppet.
I 2008 var der ikke arrangeret en vinterudstilling, men sommer arrangementet
blev afholdt for niende gang og bestyrelsen udvalgte plakatvinderen Karen
Flarup Nielsen – (Skulptur).

•

Sommer arrangementet 2008:

Åbne Atelierdøre arrangementet 2008 fandt sted med fernisering lørdag den 7juni,og var åbent hele ugen i pakhuset inden festivalen weekenden efter fredag
den 13-6 lørdag den 14-6 og søndag den 15-6.
67 tilmeldte til Åbne Atelierdøre heraf var der 19, der aldrig havde deltaget før.
Ca. 45 var med på torvet. I alt ca. 4200 besøgende + besøgende på torvet.
Vi søgte ikke penge til arrangementet, hverken hos fritids og kulturforvaltningen
eller kulturelt samråd, som vi er en del af. Åbne atelierdøre er nu så etableret, at
vi kan finansiere vores egne udgifter.
9 annoncører. Et fald på 9, Viborg stiftsfolkeblad gav annoncering til
Weekenden.
Vi annoncerede i Kunstavisen, Kultur i Viborg, da dette blad udkom lige til
fernisering og Festival.
Efter endt Åbne atelierdøre blev der udleveret evalueringsskemaer ca. 8 kom
retur, disse repræsenterede 33 udstillere.

Fremlæggelse af regnskab 2008 til godkendelse:
Hanne Bøgeskovgård gennemgik det godkendte regnskab for 2008 og revisor
Kallmayer har sagt godkendt det.
Status på konto = Kr. 86.613,10
En sund økonomi med overskud.

Fastlæggelse af kontingent.
Uændret kontingent
Medlemskontingent for enkeltpersoner 200 kr.
Medlemskontingent for par, firmaer og foreninger 300 kr.
Åbne døre har skiftet til Sparekassen i Skals, og indtil videre er vi godt tilfredse.
Bank: reg. 9261 0000599263
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Indkomne forslag:
Forslag til vedtægtstændinger:
§ 3 Medlemmer:
alle, der vil virke for eller støtte foreningens formål og ånd, kan optages som
medlem.
Hver type medlemskab giver ret til en stemme på generelforsamlingen.
Ønsker foreningers medlemmer at deltage i udstillinger betales der kontingent
for hver enkelt deltager.

§ 8 Opløsning:
stk. 2 Indestående midler går til Viborg kommune
Tilføjelse:
Går foreningen i opløsning, vil indestående midler gå til:
f. eks.
1. Børneafdelingen Viborg Sygehus.Sygehusklovnen.
2. Billedskolen for børn, Viborg Bibliotekerne.
Men endelig beslutning tages af den afsluttende generalforsamling.
Johan Kallmayer foreslår, at festivalen kunne foregå på Hjultorvet i anledning
af 10 års jubilæet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Rikke Sieverts – formand og Carsten Bach Sørensen næsteformand fratræder
deres post og vil ikke modtage genvalg. Og Lisbeth Bundgaard fortsætter som
suppleant.
Johan Kallmayer accepterer genvalg som revisor.
Der var ingen henvendelse inden generelforsamling men på dagen blev 2
medlemmer valgte ind – Susanne Mechlenborg og Lotte Clausen

De nye valgte bestyrelsesmedlemmer 2009 er :
Hanne Lysdahl Christiansen
Tommy Damsgaard
Eme O. willie
Lisbeth Bundgaard
Susanne Mechlenborg
Lotte Clausen

De nye bestyrelsesmedlemmer indkaldes til møde den 4. feb.
2009 til konstituering.
Møderne går på tur, så alle får besøg. Vi mødes kl. 18 til en nem ret og får
sludret af inden mødet begynder ved 19 tiden, senere får vi en kop kaffe eller
te. Bestyrelsen har vedtaget at yde 200 kr. til den der lægger hus til.
Stk. 2 Valgperioder for bestyrelsens medlemmer er 2 år. 2 på valg i ulige o
3 på valg i lige år.
Rikke og Carsten fik en stor tak og en gave fra alle medlemmer for deres
fornemme indsats.

3

Bortlodning af Vinderplakat 2008
For at gøre generalforsamlingen endnu sjovere og mere interessant har
bestyrelsen besluttet hvert år at udlodde originalværket af sidste års
vinderplakat .
I år er kunstneren Karen Flarup Nielsens skulptur til udlodning. og
lodtrækningen første primær (skulptur) gik til Susanne Mechlenborg samt 4
gavekort til glaspusteriet tilkom andre medlemmer.

Januar 2009
Vinterudstilling i januar 2009: ”2+1 – kan man det ? ”
Fernisering den 24. januar 2009 kl. 13.00
Udstillingen er åben hverdag fra 14.00-17.00,
lørdag og søndag fra 11.00 til 17.00. til og med søndag den 1. februar 2009

Sommer udstilling 2009:
•

Besluttet og fortsætter med åbning af pakhuset en uge inden festivalen,
fernisering lørdag den 6. juni.
• Pasningsliste til Pakhuset, som udstillere skal melder sig til vil blive lavet
• Vi har også diskuteret, museumsbesøg i andre byer, Hamborg F.eks.
Måske en arbejdsgruppe kunne tage sig af det?

Medlemskontingent for enkeltperson 200 kr.
Medlemskontingent for par på samme bopæl, firmaer og kunstforeninger.
Husk at angive navn og adresse som afsender

Eventuelt : Et stort tak til Hanne Tybkjær som dirigent.
Foreningen bød på øl, vand, vin og kaffe.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
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