
                                                                                                                     www.korsoerkunst.dk                   
 

Finn Mikkelsen, formand – tlf.  21456336 -  fmik@korsoerkunst.dk 
Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk 

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 19. september 2017 kl. 19 i Kongegaarden. 
 
Inden generalforsamlingen mindedes de fremmødte 16 medlemmer vort afdøde bestyrelsesmedlem Nina Jespersen. 
 
Dagsorden efter vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. – Bent Robert Hansen valgtes. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. – formanden, Finn Mikkelsen, aflagde beretningen for den 
51. sæson. Beretningen uddeltes efterfølgende sammen med regnskabet til de fremmødte. Beretningen blev taget til 
efterretning af de fremmødte.  -  Vedlagt 
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. 
Regnskabet for foreningens virksomhed blev pga. kassererens sygdomsfravær fremlagt af formanden med revisorernes 
bemærkning om en større fravigelse i forhold budgettet på kontoen for varekøb, hvilket bl.a. skyldes konteringer i 
forbindelse med jubilæet. Desuden kontoen med indkøb af rammer til samlingen påvirket.  Saldoen var godt 20.000 kr. 
Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt. – (vedlagt) 
Regnskabet for Korsør Kunstforenings Fond –”Kunstkassen” blev godkendt. Der var ingen bevægelser på kontoen i året. 
 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.  
Aktivitetsforslaget for kommende år fremgik i princippet af afsnittet Fremtiden i beretningen. Budgettet er fremsat på 
regnskabsarket og er med samme tal, som i den netop afviklede sæson. 
Formanden fremlagde det annoncerede forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent igen - for sæson 2017-18 er det: 
- Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.  
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. 
(Dette kontingent blev indført for sæson 2012-13) –  
 
5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før) – ingen forslag indkommet. 
 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
De 4 bestyrelsesmedlemmer Grete Dommerby, Aase Jepsen, Tove Madsen og Hanne Strand, som afgik efter tur blev 
genvalgt med akklamation. Desuden valgtes suppleant Lis Ragborg, som var indtrådt i bestyrelsen for 1 år, så 
valgperioden passede. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Sejr, Birger Bjerringfeldt, Finn Mikkelsen 
Den ene revisor var på valg efter tur. John Dyrby Paulsen havde indvilget i alligevel at genopstille og blev valgt med 
akklamation. Den anden revisor er Claus Jørgensen. 
Til valget af 2 suppleanter blev de foreslåede valgt med akklamation: 1. suppleant Steen Friis-Olsen og 2. suppleant Bent 
Robert Hansen. 
 

7. Eventuelt 
Tove Madsen efterlyste forslag til udflugter. Der drøftedes flere muligheder. Der fremkom forslag om at man kunne 
mødes på udflugtsstedet, så deltagerne stod mere frit før og efter besøget.  

Bestyrelsen modtager gerne løbende forslag fra medlemmerne. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Herefter takkede formanden dirigenten for 
vel udført hverv. 
 
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om plakater, grafiske blade og lignende. Alle fremmødte fik 
udleveret et nr. og fik mulighed for at vælge grafiske tryk o. lign. i den udtrukne rækkefølge. Til sidst fik alle mulighed for 
at vælge de plakater, som de kunne bruge. 
Foreningen var vært ved et lettere traktement. 
 

Referent Finn Mikkelsen 


