Sekretariat
Eme O. Willie
Hedebakken 6
8800 Viborg
Tlf. 86673842
eme@willie.dk
www.aabne-atelierdoere.dk

Referat af generalforsamling 2010
Sted :

Borgerhuset stationen
Ll. Sct. Hans Gade 9, 8800 Viborg
Dato :
Torsdag den 11. februar 2010 kl. 19.00
Afbud :
Lotte Clausen
Deltager: 22 medlemmer
Referant : Eme
Susanne Mechlenborg bød velkommen til generalforsamlingen.

Pkt. 1. : Valg af dirigent: Johan Kallmayer blev valgt som dirigent.
Dagsordenen blev gennemgået, diskuteret og godkendt.

.

Pkt. 2.: Beretning fra bestyrelsen :
Susanne berettede om sidste års aktiviteter 09, vinter- og sommer udstilling, 10
års jubilæumsfest med masser af regn og temaudstillingen ”2 + 1” 09. Valg af 2
nye medlemmer til bestyrelsen, da Lotte Clausen og Lisbeth Bundgaard
ønskede at udtræde. Hanne Lysdahl Christiansen var udtrådt tidligere i
perioden.
Ny Internet hjemmeside er oprettet.
2 medlemmer rejste spørgsmålet om bestyrelsens håndtering af det forløb, der
medførte, at Hanne Lysdahl Christiansen udtrådte af bestyrelsen hhv. Tommys
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eventuelle udtræden. Dirigenten afbrød debatten, henviste til at
generalforsamlingen ikke havde mulighed for at forholde sig til disse spørgsmål.
Dirigenten foreslog at man ved håndsoprækning stemte om hvorvidt dette
spørgsmål, ikke yderligere skulle indgå i debatten om beretningen. Dirigenten
satte herefter dette spørgsmål til afstemning – det blev vedtaget med alle
stemmer på nær 2. De 2 medlemmer forlod derefter mødet.
Sommer arrangementet 2009 – 10 års jubilæet.:
2009 sommer arrangementet blev afholdt for 10. gang og bestyrelsen udvalgte
plakatvinderen Marianne Lund – Maleri.
Åbne Atelierdøre arrangementet 2009 fandt sted med fernisering lørdag den 6.
juni,og var åbent hele ugen i Pakhuset inden festivalen weekenden efter fredag
den 12/6, lørdag den 13/6 og søndag den 14/6.
89 var tilmeldt til Åbne Atelierdøres udstilling.
Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning. Beretningen blev
enstemmigt godkendt.

Pkt. 3.: Fremlæggelse af regnskab 2009 til godkendelse:
Susanne Mechlenborg havde overtaget regnskabet fra Hanne Lysdahl
Christiansen og Lotte Clausens formandspost.
Susanne Mechlenborg gennemgik indtægter og udgifter af regnskab for 2009
samt regnskab for tildelte midler i 2009.
Vi søgte støtte fra Viborg kommune i 2009 til arrangementet og fik kr. 25.000.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Pkt. 4.: Fastlæggelse af kontingent.
Uændret kontingent.
Medlemskontingent for enkeltpersoner 200 kr.
Medlemskontingent for par, firmaer og foreninger 300 kr.

Pkt. 5.: Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 6.: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er:
Tommy Damsgaard og Eme Willie.
Tommy og Eme modtager genvalg. Lisbeth Bundgaard modtager ikke genvalg.
Lotte Clausen træder ud af bestyrelsen og skal erstattes.
Der blev foreslået genvalg af Tommy og Eme, og nyvalg af Jens HansenMøller og Jette Schmidt – de 4 blev valgt.
Lisbeth Bundgaard blev genvalgt som suppleant.

Jette Schmidt er valgt ind i et år. Jens, Eme og Tommy er valgt for 2 år.

Valg af revisor.: Johan Kallmayer blev foreslået og valgt.
Pkt. 7.: Eventuelt
Der drøftedes følgende:)
Blog ønskes i hjemmeside ang. diverse aktiviteter, kommentar og evt.
udstillinger fra medlemmer. Eks. som Face Book .
Forslag, at festivalen kunne foregå på Hjultorvet og ved Pakhuset.
2

Aftale med Handelstand foreningen mht. at inddrage Torvet.
Plads billet kan evt. rekvireres til parkering plads omkring Pakhuset til
udstillere.
Censor på til plakat konkurrence, og de skal være frivillige uden betaling.
Thorkild NB kunne være aktuel sammen med bestyrelsen.
Folder : Annoncer bag i folderen ok. Tekst vedr. kunstner personlig info.
ved værket også ok. Værket i folderen skal være magen til originalen ved
Pakhuset.
Kortet i kataloget skal bestilles. Pris ca. kr. 5.000, som skal tages fra kassen.
Katalog format blev diskuteret og godkendt
Udstillinger i Pakhuset: Ønskes gratis hjælpende hånd til pasning af udstilling
i Pakhuset eller mod lille betaling.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

------------- ///////////////// ------------------De nye valgte bestyrelsesmedlemmer 2010 er :
Susanne Mechlenborg, formand
Eme O. Willie, næstformand
Jens Hansen-Møller, sekretær
Jette Schmidt, kasserer
Tommy Damsgaard, webmaster

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 . Marianne Lund – (Maleri) til udlodning og lodtrækningen første
præmie (Maleri) gik til Beth Slot Larsen samt 2 gavekort til glaspusteriet tilkom
andre medlemmer.

januar 2010
Vinterudstillingen januar 2010: ”Klima Kunst ” fra den 9. til den 17. januar
2010 gik godt med spændende indslag og mange besøgende.
Foreningen bød på kaffe, te, vand og fastelavnsboller.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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