8. februar 2012

Referat af Søllerød Kunstforenings ordinære generalforsamling
den 7. februar 2012, kl.19.30 på Havartigården.
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af det årlige kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Claus Fosbæk, som også var dirigent sidste år. Han blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
foreningens vedtægter og kunne derfor erklære generalforsamlingen for lovlig og
beslutningsdygtig. Der var mødt 90 af foreningens ca. 230 medlemmer.
Ad 2. Formandens beretning (som er vedhæftet dette referat)
Formanden, Ole Dahl-Petersen, fremlagde formandsberetningen. Knud Bagge udtrykte
tilfredshed med foreningens arrangementer; men fandt det uheldigt, at der ikke var flere
pladser på de enkelte arrangementer. Formanden lovede, at bestyrelsen ville se på det,
men gjorde opmærksom på, at det generelt var vanskeligt at dublere arrangementerne.
Sekretæren, Shirley van Straaten, gjorde desuden opmærksom på, at tilmeldingerne til de
enkelte arrangementer oftest passede i antal, til det de enkelte arrangement kunne tage.
Der var sjældent nogen eller i alle tilfælde kun få på venteliste.
Dirigenten foreslog, at alle der ønskede at deltage i et eller flere af dette halvårs
arrangementer tilmeldte sig – selv de arrangementer, der er fuldt bookede - for derved at
tydeliggøre hvor stor interessen er, så bestyrelsen kan vurdere behovet for at dublere
arrangementerne i næste halvår.
Der var derudover ingen bemærkninger til formandsberetningen.
Ad 3. Kassererens beretning
Kassereren, Jørgen Leisner, gennemgik resultatopgørelen for år 2011, som var uddelt til
alle de fremmødte. Udgifterne til administration har været ca. 4.000,00 kr. lavere end
sidste år, hvilket primært skyldes, at kommunikationen til medlemmerne nu stort set er
elektronisk. Det er håbet, at indkøb af frimærker vil ophøre. Der er købt kunst for et beløb
stort set svarende til kontingentindtægten. Foreningen har en formue på ca. 50.000,00 kr.,
hvilket må anses for rimeligt.
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Foreningens revisor roste bestyrelsen for et godt regnskab og generalforsamlingen
godkendte regnskabet enstemmigt. Kassereren gennemgik budgettet, som
generalforsamlingen også godkendte enstemmigt.
Ad 4. Fastsættelse af det årlige kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingenter uændret for 2013. Dette blev godkendt af
generalforsamlingen.
Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ole Dahl-Petersen, Shirley van Straaten og Jørgen Langebæk er på valg. Jørgen
Langebæk ønsker ikke genvalg. De to andre blev enstemmig genvalgt for en 2-årig
periode og Kaj Kristensen blev enstemmigt indvalgt i bestyrelsen, også for en 2-årig
periode.
Ad 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Niels Brüel blev enstemmigt genvalgt som revisor og Ulrik Støttrup-Andersen som
revisorsuppleant.
Ad 7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
Ad 8. Eventuelt
Formanden takkede for medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen, revisoren for
hans indsats i det forløbne år og dirigenten for hans fine styring af mødet. Desuden
takkede han Jørgen Langebæk for hans indsats i bestyrelsen gennem 5 år og overrakte
dels en kasse rødvin dels en bog med en flot tak fra bestyrelsen. Generalforsamlingen
takkede med applaus.
Generalforsamlingen slut kl. 20.30, derefter var der et flot jazzmusikindslag med 3
musikere fra Rudersdal Musikskole.
Efter en kort pause var der udlodning af 14 hovedgevinster,15 tilstedegevinster og 1
hvervegevinster for 2011. De hovedgevinstvindere, der ikke var tilstede kan afhente det
vundne hos formanden, tlf.45 89 01 73.
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