
 

 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

Søndag den 1. marts 2020 kl. 19 i Galgebakkens beboerhus. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning  
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab  
4. Fastsættelse af kontingent for 2020  
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse – skal indleveres skriftligt/sendes på mail 
    til formanden senest den 22. februar 2020  
    Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen (ændringer er markeret med røde 
    typer):  
6. Valg af formand:   
    Alex Morthorst genopstiller  
7. Valg af kasserer:  Helge Jørgensen fratræder efter eget ønske uden at være på  
    valg. Inge Iversen stiller op som kandidat for det indeværende år og er  
    enstemmigt indstillet af bestyrelsen, som ny kasserer. At det kun er for ét år  
    denne gang, skyldes at der efter den gældende praksis, kun er et år tilbage af  
    kassererens valgperiode.    
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  Inger Lill Madsen fratræder efter eget ønske 
    uden at være på valg. Carl-Christian Kristiansen genopstiller ikke.   
    Per Zoffmann Jessen og Tove Brønden genopstiller begge. Helge Jørgensen og  
    Kirsten Østergaard stiller op.  Ole Kristensen er ikke på valg.  
9. Valg af 4 suppleanter:  Else Pedersen, Holger Hansen og Troels Busk  
    genopstiller ikke. Kirsten Østergaard stiller op til bestyrelsen.    
10.Valg af 2 revisorer:  Freddy S. Pedersen og Peter Post Hansen genopstiller 
     begge 11. Valg af 1 revisorsuppleant:  Leo Jørgensen genopstiller  
12. Eventuelt 13.Bortlodning af indkøbte kunstgenstande og B-gevinster til  
     fremmødte medlemmer  
 
Ad 1: 
Valg af dirigent: Erik Kølbek blev valgt 

Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt. 
Ole Kristensen blev valgt som referent. 

 
Ad.2: 
Der er afleveret 30 fuldmagter til kasserer Helge Jørgensen. På dagens 
generalforsamlingen deltager 61 fremmødte medlemmer.  
Programmet for 2020 er færdigt og ligger i ”baren”, dog uden siderne med 
bestyrelsen. Et opdateret program vil foreligge om ca. 14 dage og vil kunne ses på 
hjemmesiden, www.albkunst.dk, kan hentes på biblioteket eller Birkelundgård ved 
den næste udstilling. 
 
Der vil i lighed med tidligere år ikke blive udsendt girokort. Medlemmerne 
opfordres til inden udgangen af marts at betale kontingent via netbank. 
Foreningens bankkonto fremgår af programmet eller der kan betales via MobilePay 
nr. 59830. 

http://www.albkunst.dk/


Medlemstallet er faldet med 15 til ca. 177 medlemmer pr. 31-12-2019. Det er 
tilfredsstillende, men vi vil gerne være flere medlemmer. 
 
Udstillinger og arrangementer for 2020 fremgår af det uddelte program og er med 
stor variation både på udstillings- og arrangementssiden.  
 
Vi har i 2019 grundet formandssituationen haft et lidt beskåret program.  
 
Vi har i 2019 haft 6 udstillinger – mod oftest 7 og der har ikke været nogen 
koncerter ifm. udstillingerne. Vi har dog både haft ture ud af huset og buffet med 
foredrag. På trods af det beskårede program har vi haft et godt år og med dejlig 
stor opbakning til diverse arrangementer – tak for det!  
 
Vi har haft 19 forskellige kunstnere, hvoraf de 9 stod for Grønlandsudstillingen og 
så er det første år, hvor udstillingerne ikke er fortsat på rådhuset – dog lige bort 
set fra Grønlandsudstillingen. 
 
Vi har haft kunstnere med en stor vifte af forskellige udtryksformer og materialer, 
nemlig akvareller, malerier, tegninger, foto, mixed media, grafik, skulpturer i 
bronze & granit, keramik, træ og skrotkunst  
– så lidt for enhver smag! 

Hele året gav 917 besøgende på vores udstillinger på Birkelundgård med et 
gennemsnit på 153 pr. udstilling. De 2 udstillinger, der trak flest besøgende, var 
Grønland Nu og Dorte Bundesen & Helle Rask Crawford med hhv. 186 og 183 
besøgende. 

Foredrag og buffet:  
I august havde vi den traditionsrige årlige buffet, som vi denne gang måtte flytte 
fra Galgebakkens beboerhus til den gamle Roskilde Kro. Og ikke nok med det, så 
blev den oprindelige foredragsholder syg, men i ellevte time fik vi også en aftale i 
stand med en ny foredragsholder, Henrik Egede-Lassen. Deltagerne har 
samstemmende i høje toner rost foredragsholderen.  

Ture: 
Af ture huskes måske især Forårsturen til Næstved i marts med besøg både på 
Grafisk Værksted Næstved og Rønnebæksholm, hvor næsten 30 personer deltog.  

Start oktober var vi på gallerivandring i Nordvest-kvarteret med Camilla Rohde 
Madsen. Også her deltog ca. 30 personer, hvor en veloplagt Camilla guidede os 
rundt på fornemste vis. Det eneste minus ved turen var, at himlen åbnede sig på 
en lidt ubarmhjertig vis under det meste af vandringen! De skal forvandle 
Rentemestervej til et udendørs kunstgalleri, og de er bestemt en udflugt værd! 

Samarbejde med andre Kunstforeninger: 
Det er dejligt og frugtbart med et samarbejde kunstforeningerne imellem og i 
foråret, sidste år inviterede Glostrup Kunstforening vores medlemmer til at kunne 
deltage i deres årlige weekendtur til Nordjylland slut maj.  

I november havde vi et samarbejde med både Glostrup Kunstforening og Paletten, 
hvor vi fik set en film om ”Den unge Picasso” fulgt af en hyggelig fællesspisning i 
Glostrup Fritidscenter.  



Formanden gennemgik herefter kunstforeningens program for 2020.  
   
 Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning. 
 
Ad. 3: 
Fremlæggelse af regnskabet v/ kasserer Helge Jørgensen: 
Oversigten over ”Regnskabet for Albertslund Kunstforening år 2019” blev delt ud til 
medlemmerne. Regnskabet udviste et underskud for året på kr. 285,18. 
Egenkapitalen er på kr. 60.203,54 ved årets udgang, og har en størrelsesorden 
som efter bestyrelsens mening er passende og tilstrækkelig til at sikre foreningens 
aktiviteter.  

 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
Ad.4: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.    
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 
Ad 5: 
Bestyrelsen fremlagde forslag til en række vedtægtsændringer, som alle blev 
vedtaget enstemmigt, men da vedtægterne kræver, at mindst 50% af 
medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og et flertal stemmer for de 
enkelte ændringsforslag, indkaldes snarest til en ekstraordinær generalforsamling, 
så forslagene kan vedtages endeligt. Forslag til nye vedtægter, med de nye 
ændringsforslag til vedtægterne vedhæftes referatet.     
 
Ad.6: 
Valg af formand:  
         Alex Morthorst blev enstemmigt valgt.  
 
Ad.7: Valg af kasserer:  
         Inge Iversen blev valgt 

Ad. 8:  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: 
           Kirsten Østergaard og Helge Jørgensen blev valgt. 

 Per Zoffmann Jessen og Tove Brønden blev genvalgt. 
           Ole Kristensen var ikke på valg. 
 
Ad. 9: Valg af 4 suppleanter: 
          Hanna Kerkov, Christa Rossen, Janne Jørgensen og Alice Holse blev alle 
          nyvalgt.     
 
Ad. 10: Valg af 2 revisorer: 
            Freddy S. Pedersen og Peter Post Hansen blev genvalgt 
 
Ad. 11: Valg af 1 revisorsuppleant:  
            Leo Jørgensen blev genvalgt  

 
Ad.12: Eventuelt. Intet hertil. 
             
Ad.13: Bortlodning af indkøbt kunst. 
 
Lodderne er gennemgået og afstemt af revisorerne. 
 
Der var indkøbt 18 værker til udlodning. 



 
 

 
Udtrukket nr. Medlemsnr. Navn Værk nr. 

1 303 Per Zoffmann Jessen 7 
2 583 Bent Jensen 18 
3 417 Bente Ninn Hansen 11 
4 305 Tove M. Jensen 15 
5 569 Andrea Meersohn 17 
6 200 Irene Galsgaard Rasmussen 14 
7 459 Else Hansen 8 
8 252 Vibeke Bjarnason Scheving 9 
9 323 Siv Gullbritt Marianne Christensen 10 
10 554 Inge Theisen 16 
11 279 Leo Jørgensen 6 
12 309 Jette Rank 4 
13 514 Bente Wilcken 12 
14 350 Lone Kornum 5 
15 556 Steen Vestenskov 3 
16 353 Gert Kornum 13 
17 296 Ole Kristensen 1 
18 302  Miriam Holst 2 

 
Endelig blev der udtrukket B/fremmøde-gevinster til de fremmødte medlemmer.  
 
Dirigenten og formanden sluttede med at tak for god ro og orden.  
 
Referat Ole Kristensen 


