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 5. januar 2016 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår kr 200, og 300,- for par/foreninger. 

5. Indkomne forslag.  

 -Tidspunkt for sommerudstillingen er foreslået ændret. Medlemmerne er spurgt, resultatet præsenteres. 

 - På grund af de seneste års ringe aktive deltagelse i sommerens Kunstnerfestivallen (Montmartre), forslår 
bestyrelsen, at den afskaffes, hvis ikke deltagelsen bliver større. Kunstnerfestivallen de sidste år har mere 
haft karakter af en byfest end kunstnerfestival.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Anette Husum, Sabina Dsljevic og Birgitte 
Hansen. Som suppleanter: Morten Angaard og Ole Celert Holmstrøm 

7. Valg af revisor. På valg er Johan Kallmayer. Johan modtager genvalg. 

8. Revidering af foreningens vedtægter. Det medsendte forslag til ændringer er en opdatering af dem den 
kan findes på foreningens hjemmeside. 

9. Eventuelt 

 

1:  Valg af dirigent. 

Carsten Slot Sørensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var varslet i 
overensstemmelse med vedtægterne. 

 Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv for de fremmødte medlemmer. 

 

2: Beretning fra bestyrelsen 

 Vinter udstillingen havde temaet ”Hjem Kære Hjem”. Antal delragere 19 og besøgende ca 300. 

Vinterudstillingen var gratis at deltage i fordi bestyrelsen flere gange er blevet opfordret til at nedbringe 

foreningens formue. Vi har som noget nyt brugt Facebook til omtale af vinterudstillingen 

 Tommy bød velkommen ved ferniceringen af udstillingen. 

 Plakat vinder til sommer udstillingens katalog blev Eva Angaards værk: The Key to Your Mind” 

 Årets katalog er vi vældig godt tilfreds med i bestyrelsen. Som noget nyt er der overskrifter med for de 

forskellige udstillingssteder. Oplag lidt mindre end sidst men helt nok 

 Kontingent fremgang fra 15 – 19.300 kr d.v.s. en fremgang på ca 20 % fremgang 

 Ved fernisering på sommerudstillingen holdt Kulturchef Steen Lindgaard, Viborg Kommune en 

velkomsttale. 
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 Montmartre var velbesøgt og tilsmilet af et pragtfuldt vejr. Doxyjass spillede igen. Antallet af deltagere 

kunstnere var dog meget lille. Den oprindelige ide var at hovedparten af kunstnere skulle være til stede 

med et lille arbejdende værksted eller præsenteres lidt af deres kunst. Spørgsmålet er om tiden er løbet fra 

formen. Undskyldningen fra mange for ikke at deltage er, at de skal forberede den næste dags udstilling. I 

bestyrelsen har vi derfor overvejet om den afskaffes så alle har tid til at koncentrere sig om deres 

udstillinger. Det koster immer væk foreningen 7-8.000 kr (Musik 5000. Borde 3000). Men det kommer vi 

tilbage til senere.. 

 Sommerudstillingen i Pakhuset havde 815 besøgende i udstillingsugen 

 Der er solgt mere under udstillingen end tidligere 

 Stor variation i antallet af besøgende de enkelte udstillingssteder over årene.  

 Ideen med at have to kustoder til at passe pakhuset ser ud til at være velfungerende.  I år var der to, det 

fortsætter vi med næste år. De ekstra midler der er brugt til reklame for udstillingen har tilsyneladende ikke 

haft den store effekt. 

 Der har været flere forslag til ændring af udstillingstidspunktet. Der har været afholdt en Doodle 

afstemning. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

Anette Husum fremlagde regnskabet. Årets resultat er negativt, primært fordi der er brugt flere midler på 
reklame i de lokale medier. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår kr 200, og 300,- for par/foreninger. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til kontingent 

5. Indkomne forslag. 

 5.1 Tidspunkt for sommerudstillingen er foreslået ændret. Det har på flere af de seneste 
generalforsamlinger været diskuteret om tidspunktet for sommerens udstilling skulle ændres. Bestyrelsen 
har derfor gennemført en Doodle afstemning hvor medlemmerne har kunnet vælge mellem følgende 
forslag: 

A. Udstillingstidspunktet ændres ikke 

B. Udstillingen holdes i forbindelse med Snapstinget 

C. Udstillingen holdes første uge i september 

D. Jeg er ligeglad 

De 38 svar fordelte sig på følgende måde: A (22), B (7), C (4), D (4). Et enkelt medlem foreslog tidspunktet 
midt i marts. Der er derfor et stort flertal for at bibeholde det oprindelige tidspunkt for udstillingen. 

 5.2 På grund af de seneste års ringe aktive deltagelse i sommerens Kunstnerfestivallen (Montmartre), 
forslår bestyrelsen, at den afskaffes, hvis ikke deltagelsen bliver større. Kunstnerfestivallen de sidste år 
har mere haft karakter af en byfest end kunstnerfestival. Punktet blev diskuteret og der var flere 
synspunkter 

- Tidligere har deltagelsen i Montmartre været et krav for at deltage i sommerudstillingen 

- Enkelte savnede en beskrivelse af arrangementerne, så nye medlemmer nemmere kan orienteres om 
hvad der forventes i forbindelse med de forskellige arrangementer. 
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- Musikken kan undværes 

- Vi kan finde et andet orkester, f.eks. ”Det herligste lille orkester” 

- Til sommerudstillingen opfordres alle til at deltage i Montmartre.  

- Ved mindre end 15 tilmeldte aflyses Montmartre. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Anette Husum, Sabina Dsljevic og Birgitte 
Hansen. Som suppleanter: Morten Angaard og Ole Celert Holmstrøm. 

Sabina blev genvalgt. Morten Angaard blev valgt som bestyrelsesmedlem. Eva Angaard og Anna Grethe 
Bach blev valgt som suppleanter. 

 

7. Valg af revisor. Johan Kallmayer blev genvalgt 

 

8. Revidering af foreningens vedtægter. Jens gennemgik forslaget til opdatering af foreningens vedtægter. 
Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Anna Grethe Bach vandt kunstværket der har prydet årets plakat.  


