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Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent 
Bente Herborg Christensen bød velkommen 
Jørgen Fusgaard blev valgt enstemmigt som dirigent.  
Jørgen Fusgaard konstaterede at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidigt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af Bente Herborg, Dorthe 
Riger-Kusk, Elise Kracht, Lone Kolling og Jesper Thestrup. Martin Lund har været 
suppleant. 
 
I beretningsåret har 6 kunstnere udstillet: 
- Februar/Marts: Inge Hedegaard    
- April/Maj: Ida-Marie Duus Peitersen  
- Juni/Juli: Nurith Lumer-Klabbers   
- August/September: Helge Nordstrøm  
- Oktober/November: Kirsten Fredslund Jæger  
- December: Helle Vinter 
 
Ved siden af dette har vi haft udstillinger med diverse former for keramik i 
montrerne i Forhallen. Bestyrelsen håber, at kunne gøre dette i højere grad. Det 
drejede sig om: 
- Ginette Wien 
- Christella Bamford 
- Tove Fisker 
 
Bestyrelsen arrangerede tre udflugter, hvoraf den ene udflugt blev aflyst: 
- Sculpture by The Sea den 12/6 i samarbejde med Papskat. 
- Rundvisning på ”Godsbanen” den 17/9. Der var stor tilslutning til rundvisningen, 
som blev varetaget af Eva Lisby. Vi blev vist rundt i den smukke hovedbygning, som 
ikke alene rummer administrationen, men som også har lokaler stillet til rådighed 
for flere forskellige projekter og kunstnere fra udlandet. Et udvalg af kunstnere har 
sat deres særlige præg på udsmykningen af huset i forbindelse med deres ophold på 
Godsbanen. Vi fik set arbejdende værksteder og fik fortalt om de mange 



muligheder, der er for at udfolde sine kunstneriske og kreative evner. Herudover er 
der et stort antal arrangementer med skiftende indhold lige fra foredrag til musik og 
teaterforestillinger. Virkelig et hus med alsidige muligheder. Som afslutning på 
rundvisningen valgte flere at afprøve den kulinariske side af Godsbanen, som efter 
sigende kan anbefales tilsvarende huset som helhed. 
- Besøg hos ”Ravsliberiet” ved Gjerrild Nordstrand den 7/9. Besøget blev aflyst på 
grund af, at Ravsliberiet havde en dobbeltbookning i deres kalender. Bestyrelsen 
overvejede dog i forvejen at aflyse besøget på grund af få tilmeldte.  
 
Det har vist sig at være svært at få medlemmerne til at deltage i arrangementerne, 
men bestyrelsen vil dog stadigt fremover gerne modtage forslag til udflugter.   
 
I januar 2013 gennemførte bestyrelsen en kampagne ved at ophænge tomme 
rammer på væggene og diverse opslag på toiletdøre etc. for at få flere ansatte til at 
blive medlem. Det gav enkelte tilmeldinger.  
 
Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med at skaffe nye medlemmer og modtager 
gerne forslag til hvervning, ligesom alle medlemmer er meget velkomne til selv at 
hverve nye kolleger som medlemmer, men vi frygter, at vi med 76 medlemmer, 
herunder nogle pensionister, ud af omkring 210 ansatte får svært at få mange flere 
nye medlemmer. Bestyrelsen udtalte i den sammenhæng at antallet af medlemmer 
er relativt stabilt. 
 
I løbet af året har bestyrelsen arbejdet med at undersøge præcist hvilke kunstnere, 
der har udstillet for foreningen siden Kunstforeningen blev grundlagt i 1992. 
Bestyrelsen har også undersøgt hvem, der vandt hvilke værker på de enkelte 
generalforsamlinger samt hvem, der har siddet i bestyrelsen. Og meget mere. Målet 
med dette er at bruge oplysningerne når foreningen har 25 års jubilæum i 2017. I 
løbet af efteråret vil der muligvis komme en mail, hvor bestyrelsen vil bede om jeres 
hjælp til at udfylde eventuelle mangler i vores arkiv.  
 
Afslutningsvis bemærkede Jesper B. Thestrup på bestyrelsens vegne, at 
vandskadeskadesagen og diverse ombygninger i det næste år kan medføre, at der i 
perioder bliver færre udstillings muligheder.  
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
 
 



3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

 
Regnskabet blev godkendt.  



 
 
4. Indkomne forslag (skulle være bestyrelsen i hænde senest 19.2.2013) 
Der var ikke blevet stillet nogen forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret). Bestyrelsens forslag blev godkendt. 
 
6. Valg af: 
6 a. 3 bestyrelsesmedlemmer 
På valg var: 
- Dorthe Riger-Kusk (modtog genvalg) 
- Bente Herborg Christensen (modtog ikke genvalg) 
- Lone Kolling ønsker at fratræde 
 
Følgende blev valgt: 
- Dorthe Riger-Kusk 
- Mariette Krog Kleberg Nilsson 
- Henrik Storgaard Sørensen 
 
6 b. 1 suppleant 
- Martin Lund (modtog genvalg) og blev valgt 
 
Bestyrelsen består herefter af:  
Dorthe Riger-Kusk, Jesper B. Thestrup, Elise Kracht, Mariette Krog Kleberg Nilsson, 
Henrik Storgaard Sørensen samt Martin Lund som suppleant. 
 

6c. 2 revisorer 
Hugo Skou og Ellen Knudsen blev genvalgt som revisorer.  
 
6d. 1. revisorsuppleant 
Annemarie Eskerod blev genvalgt som revisorsuppleant.  
 
 
 
 
 
 
 



7. Eventuelt 
Under punktet Eventuelt diskuterede de fremmødte  
- Muligheden for at komme tæt på kunstneren, det vil sige besøge den udøvende 
kunstner.  
- Muligheden for et besøg hos en kunstner på Mols. 
- Muligheden for at arrangere ferniseringer igen. Det blev tidligere stoppet på grund 
af få fremmødte.  
- Muligheden for at arrangere en fælles udflugt når der er åbne værksteder.   
- Muligheden for at en kunstner til at fortælle om sin kunst på den kommende 
generalforsamling. Eventuelt den på det tidspunkt udstillende kunstener.  
- Muligheden for bruge vores tilknytning til AUL og invitere ansatte derfra til at 
diverse fælles arrangementer.  
- Muligheden for arrangere ”et værksted” hos en kunstner. Det vil sige et besøg, 
hvor medlemmer selv maler med videre sammen med kunstneren. Som inspiration 
nævnes et kursus hvor en afdeling udarbejde et fælles glasfad. 
 
Bestyrelsen sagde tak til Bente for mange år i bestyrelsen. Samtidigt takker 
bestyrelsen Lone Kolling for hendes indsats.  
 
 
8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt 

for 2013 
Henrik Storgaard Sørensen blev valgt som lykkens gudinde og trak lod.  
8a: Hovedgevinster 
Følgende vandt en præmie 

- Henrik Vetter: Helge Nordstrøm: Vi er som blade i vinden 
- Dorthe Riger-Kusk: Nurit Lumer-Klabbers: Uden titel 
- Bente Herborg Christensen: Kirsten Fredslund Jæger: Glade damer 
- Hans Hebsgaard Andersen: Ida-Marie Duus Peitersen: Fisk 
- Karina Schødt Vedel-Smith: Inge Hedegaard: Forårskrat 
- Hugo Skov: Helge Nordstrøm: Sisyfos på vej 
- Bolette Ammitzbøll Jurik: Ginette Wein: Fugl (keramik) 
- Annemarie Eskerod: Helle Vinther: Uden titel 
- Klaus Elbinger Kjærgaard: Glasfad 

 
 
 
 



Følgende blev udtrukne, men ville ikke gøre brug af deres gevinst og deres lodder 
overføres til næste år. 

- Kirsten Holm Jensen 
- Lea H. Christesen  
- Birgitte Blichfeldt 
- Diana Lauridsen Nauntofte 
- Birgit Eriksen 

 
Følgende blev udtrukne, men havde ikke indgivet en fuldmagt. Deres lodder 
overføres til næste år.  
- Ane Line Søndergaard: fraværende ingen fuldmagt 
- Svend Larsen 
- Lisbeth Krøll Olesen 
- Birgit Rottbøll 
- Niels Baggesen 
- Ulla Eltang Sylvestersen 
- May Dalsgaard 
- Herluf Lund 
- Arne Sørensen 
 
8b: Sidegevinster: 
Kun fremmødte kan deltage skriver sig på seddel så man kun kan vinde en gang i 
denne lodtrækning.  

- Jørgen Fusgaard: Lerskåle af Tove Fisker 
- Else Marie Thrane: Skulptur af Christella Bamford 
- Henrik Storgaard Sørensen: Krus af Elin Bruun 
- Margit Helbo Sørensen: Fotografi af Jonah Ohayv 
- Jesper Boserup Thestrup: Lille udgave af Kirsten Fredslund Jæger: Glade 

damer 
- Bente Herborg Christensen: Digtsamling illustreret af Nurit Lumer-Klabbers  
- Dorthe Riger Kusk: Digtsamling illustreret af Nurit Lumer-Klabbers 
- Mogens Kjeldsen: Lille maleri af Kirsten Fredslund Jæger: Uden titel 

 
Følgende blev udtrukne men afstod:  
- Jette G. Junge 
 
 
 



Efter generalforsamlingen var der et let traktement for de tilmeldte, og der vil var 
mulighed for at købe vin. 
 
Bestyrelsen takkede afslutningsvis for god orden og dirigentens indsats.  
 
 
 
Underskrift  Dato  Sted 
________________________________________________ 
Jørgen Fusgaard 
 


