Generalforsamling Kunstkredsen 23 januar 2018
Dagsorden
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Regnskab
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
Til stede: 9 medlemmer
Til dirigent vælges Bitten Isholm Petersen , referent Birgit Sander
Formandens beretning
Bitten fortalte at vi har haft endnu et godt og aktivt år, og vi er stadig 21 medlemmer.
Ud over vores faste tirsdagsaftner i lige uger har der været diverse ture samt udflugter til museér og udstillinger, som regel den sidste søndag i måneden. Vi har begøgt Ordrupgård, Statens Museum for Kunst,
Nordatlantens Brygge, Roskilde by – ”i L.A.Rings fodspor”, Annaborg i Hillerød, Nivaagaard og Arbejdermuseet.
Vi havde en flot udstilling her på kvisten og lidt på trappen til vores afslutning i maj med åbent hus kl. 1720.
I juli havde vi igen i år 3 hyggelige ture til forskellige steder i København med tegning og maling i en
park/have og god jazz på små intime pladser i nærheden.
I starten af september var vi også nogle der nød at være i DVL’s sommerhus i Evetofte ved Melby. Selvom
der ikke er så mange sovepladser, er det ikke længere væk, end at man sagtens kan komme på en
éndagsudflugt dertil.
Julefrokosten var som altid meget, meget hyggelig med dejlig julestemning.
Beretningen blev vedtaget.
Regnskab
Aase fremlægger resultatopgørelsen. Der har i det forløbne år ikke været større udgifter og
kassebeholdning er nu ca. kr 6000. Før der kommer nye kontingentindbetalinger lader vi på ca. 4000,-.
Regnskabet har været rundsendt og er godkendt af Anne (revisor). Regnskabet blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen.
Bitten træder tilbage efter 11 år som formand. Birgit Jakobsen har skriftligt tilkendegivet at hun gerne vil
vælges til formand. Vi har desuden accept fra Anne om at hun gerne vil fortsætte som revisor.
Der vælges følgende bestyrelse:
Formand: Birgit Jakobsen
Kasserer: Aase Pihl
Bestyrelsesmedlem og næstformand: Gitte Dam
Revisor: Anne Hesselberg
Bestyrelsessuppleant: Bitten Isholm Petersen
Revisorsuppleant: Birgit Sander.

Eventuelt
Aase refererede desuden fra københavns kredsens møde den 18 jan. Der er meget nyt mht administration /
IT, hertil kræves nye aktive.
Københavns Kredsen har generalforsamling den 17 marts: Tag med hvis du kan. Vigtigt at vi er
repræsenteret.
Der er ønske om fortsat at tage til udstillinger og udflugter. Der tænkes f eks på jazzugen,Nivågård (croquis)
kongernes lapidarium ( gipsafstøbnings samlingen) – her planlægges søndag den 10 juni kl 12 (v/Marga).
Til aktiviteter og vores kommende åbent hus er det vigtigt at vi annoncerer på f.eks. på københavns
kredsens hjemmeside og Vandreliv og der skal laves plakat til åbent hus.
Det diskuteredes også om vi kan arrangere mere undervisning. Kan vi invitere undervisere ? Der er god
økonomi men også egne kræfter. Ideer: blomster, evt. papir. Farver - himlen er blå, der kan vi også lære
noget- Aase vil gerne komme med indlæg om farveblanding !
Referat/ Birgit Sander
.

