SØLLERØD KUNSTFORENING
________________________________________________________________________________________________________________________

14. februar 2011

Referat af Søllerød Kunstforenings ordinære generalforsamling den
8. februar 2011, kl.19:30 på Havarthigaarden
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af det årlige kontingent
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad 1 valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Claus Fosbæk, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og
kunne derfor erklære generalforsamlingen for lovlig.
Der var mødt 98 af foreningens ca. 240 medlemmer.
Ad 2 formandens beretning (som er vedhæftet dette referat)
Formanden, Ole Dahl-Petersen fremlagde formandsberetningen.
Birgitte Mouridsen takkede bestyrelsen for et godt år med gode arrangementer.
Der var derudover ingen bemærkninger til formandsberetningen.
Formanden gjorde opmærksom på bogen: Landskabsmalerier fra Rudersdalegnen 17851952, som er udgivet af Rudersdal Kommune. Der er indkøbt eksemplarer til foreningens
medlemmer. De der ikke er tilstede kan få bogen ved henvendelse til formanden.
Ad 3 Kassererens beretning
Kassereren, Jørgen Leisner fremlagde regnskabet for 2010 og gjorde opmærksom på en
mindre fejlpostering på kr. 400.-.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt..
Budget for 2011 blev fremlagt og enstemmigt godkendt.
Ad 4 Fastsættelse af kontingent
Formanden foreslog at hæve kontingentet for 2012 med kr.50.- pr hoved dvs. til kr. 250 for
enkeltmedlem og kr.400.- for par med det formål at have flere penge til kunstindkøb. Det
vil give totalt ca. 40.000.- til indkøb. Ved afstemningen var der 2 stemmer imod og 4 ikkestemmer. Alle øvrige medlemmer stemte for forslaget.
Forslaget vedtaget.
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Ad 5 valg af bestyrelsesmedlemmer
Preben Olesen, Jørgen Leisner, Ena Berg og Hanne Dahl-Petersen var på valg og alle var
villige til genvalg.
Enstemmigt genvalg af alle.
Ad 6 valg af revisor og revisorsuppleant
Niels Brühl blev genvalgt som revisor og Ulrik Støttrup-Andersen som revisorsuppleant.
Ad 7 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
Ad 9 Eventuelt
Intet.
Generelforsamlingen sluttede kl. 20:10

Derefter var der et flot musikindslag med 11 musikere fra Rudersdal Musikskole.
Efter en kort pause var der udlodning af 12 hovedgevinster, 11 til-stede-gevinster og to
hvervegevinster for 2009 og 2010. Hovedgevinstvindere, der ikke var tilstede ved
generalforsamlingen, kan afhente den vundne kunstgenstand hos formanden,
tlf.45 89 01 73.
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