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Generalforsamling i  
Statsbibliotekets Kunstforening 
d. 24. februar 2015 kl. 16 -18 M1 

 

Referat for den ordinære generalforsamling 

1. Valg af dirigent 
Velkomst ved Dorthe Riger-Kusk. Lilian Madsen foreslås som dirigent. Lilian Madsen blev 
enstemmigt valgt. 

  

2. Bestyrelsens beretning 
Jesper Boserup Thestrup læste bestyrelsen beretning op for forsamlingen. Se nedenstående. 
 
Til beretningen blev bemærket at: 

- Anne Marie Eskerod har fået sine værker. Det var en fejl at de stod blandt gevinsterne igen.  
- Spørgsmål om kontakt til nye ansatte. Der var diskussion om deltagelse i introduktioner. 

Disse findes ikke mere. Bestyrelsen må være mere opmærksomme på ny ansættelser via 
intranet.  

- Bestyrelsen trak sit forslag om ændringer af vedtægterne, da disse ikke havde været 
fremsendt til medlemmerne. Bestyrelsen vil gen fremsætte rettelserne næste år.  

 
Beretning godkendes enstemmigt.  
 
 

Statsbibliotekets Kunstforening 
Beretning for 2014 

 
 
Udstillinger: 
I 2014 var der kun 5 udstillinger. Normalt er der 6 udstillinger. Det skyldtes at en kunstner sprang 
fra sin udstilling i sidste øjeblik. I 2015 har bestyrelsen som mål at afholde 6 udstillinger igen. 
 
Periode Kunster 
Januar og februar Simon Aaen 
Marts og april Ulla Bloch 
Maj og juni Rie Brødsgaard 
Juli og august Susanne Pedersen 
September, oktober og november Elsebeth Sommer 
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Ved siden af dette udstillede Henning Lytoft Simonsen træskærerarbejder i perioden i maj.  
Målet er at sikre udstillinger, der dækker bredt. Hvis der er forslag til udstillinger af keramik, glas 
eller lignende, der kan udstilles i montrerne modtager bestyrelsen gerne disse.  
 
Bestyrelsens Sammensætning: 
I juni 2014 udtrådte Mariette Krog Kleberg Nilsson og Martin Lund blev som suppleant indkaldt til 
at deltage i bestyrelsesarbejdet.  
 
Besøg og rundvisninger: 
Bestyrelsen forsøgte at arrangere et kombineret besøg og workshop. Men da dette var baseret på 
personlige kontakter og vores kontakt stoppede med at arbejde på Statsbiblioteket blev det 
desværre umuligt at organisere besøget.  
 
Ved siden af dette blev Kunstforeningens medlemmer 1/10 2014 inviteret til en rundtur af KA 
Venner på Aarhus Universitet for at se den kunst, der er udstillet på såvel universitet som 
Statsbiblioteket.  
 
Nyt Logo: 
I 2015 afholdt bestyrelsen en logo-konkurrence. Målet var at opdatere foreningens logo, der blev 
designet i forbindelse med at foreningen opstod. Samtidigt ville bestyrelsen gøre opmærksom på 
foreningen for at hverve nye medlemmer. Konkurrence blev vundet af Martin Lund efter en 
anonym afstemning organiseret på en doodle.  
 

 
 
Antal medlemmer: 
Ved indgangen til 2015 har foreningen 70 mod 72 medlemmer på samme tidspunkt sidste år. I 
bedste tilfælde har bestyrelsens forskellige kampagner de sidste par år sikret et rimeligt stabilt, 
om end faldende medlemstal.  
 
Generalforsamling 2015: 
I år stiller bestyrelsen et lille ændringsforslag til vedtægterne. Der er tale om en mindre ændring af 
en formulering for at få vedtægterne til at fremstå mere tydelige.  
Bestyrelsen har også lært noget i forbindelse med forberedelserne til årets generalforsamling. Vi 
skal sikre os at vi kun udlodder værker en gang. Samt at vi skal sikre os, at vinderne bliver 
orienteret om at de har vundet en præmie.  
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
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3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
Lilian Madsen konstaterer at regnskab går op. 
Elise Kracht gennemgår regnskabet.  
Regnskab godkendes enstemmigt. 
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4. Indkomne forslag (skulle være bestyrelsen i hænde senest 
17.2.2015) 
Bestyrelsen har ikke modtaget forsalg.  
 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret) 
Kontingent fastholdes. 
 

6. Valg: 
6a. 3 bestyrelsesmedlemmer 
 - Jesper Boserup Thestrup (modtager genvalg) enstemmigt valgt. 
- Elise Kracht (modtager genvalg) enstemmigt valgt. 
- Lars Lundegaard Olsen enstemmigt valgt. 
 
6b. 1 suppleant 
 - Martin Lund (modtager genvalg) ble valgt 
 
 6c. 2 revisorer (Hugo og Ellen modtager genvalg) blev valgt 
 6d. 1 revisorsuppleant (Rie modtager genvalg) blev valgt 
 

7: Eventuelt  
- Bestyrelsen forklarede antal udstillinger: der er en sammenhæng mellem antal udstillinger 

og kontingent. Flere udstillinger medfører øget kontingent.  
- Bestyrelsen vil gerne bruge montre som supplement. 
- Forslag: Udstilling af egne værker fra SB ansatte. 
- Forslag: bog indbindinger 
- Forslag: LP udstilles.  
- Generelt vil bestyrelsen gerne have forslag og ideer. 
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