SØLLERØD KUNSTFORENING
________________________________________________________________________________________________________________________

Referat af Søllerød Kunstforenings generalforsamling
den 5. februar 2014 kl. 19.30 på Havarthigaarden
Som dirigent blev valgt Claus Fosbæk, der startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet og at den var beslutningsdygtig.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden Ole Dahl-Petersen, der afgav formandsberetningen,
som efterfølgende sendes til medlemmerne. Formandsberetningen blev godkendt.
Kassereren Jørgen Leisner havde udsendt skriftligt materiale og gennemgik regnskabet og gjorde
rede for årets underskud på kr. 23.336- set i relation til det budgetterede underskud på kr. 5.000-.
Af årsager blev nævnt for dyre annoncer, arrangements udgifterne har været større end
budgetteret, kunstindkøbene har oversteget de samlede kontingentindtægter. Endvidere har de
indbetalte kontingenter været kr. 5.000- mindre end forventet på grund af medlemsfrafald.
Fortjeneste på aktier har været beskeden.
Regnskabet blev godkendt.
Derefter forelagde kassereren næste foreningsårs budget og i den forbindelse spørgsmålet om
kontingentets størrelse. Budgettet blev vedtaget. Det årlige kontingent forbliver uændret.
Kassereren takkede til slut revisor Ulrik Støttrup-Andersen for godt samarbejde.
Valg af bestyrelsesmedlemmer gav følgende resultat: Kaj Kristensen og Ole Dahl-Petersen er villige
til genvalg. Sidstnævnte vil dog kun binde sig for yderligere et år. Begge blev genvalgt.
Revisor Ulrik Støttrup-Andersen og revisor suppleant Henning Mouridsen blev genvalgt,
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til bestyrelsen.
Under punktet Eventuelt forklarede bestyrelsesmedlem Kaj Kristensen foreningens intentioner
med det uddelte spørgeskema og opfordrede medlemmerne til at komme med gode ideer og
inspiration til foreningens arbejde.
Vanen tro blev vi pausen meget smukt underholdt af Rudersdal Musikskole, der stillede med en
blæserkvartet bestående af 4 saxofoner samt ledsagende klaver/trommer.
Lodtrækningen af 39 stk. indkøbt kunst blev foretaget med rød tombola, lodder trukket af
”lykkens gudinde” Britta Støttrup-Andersen, styret af Jørgen Leisner og kommenteret af K. Preben
Olesen.
De medlemmer, der havde hvervet medlemmer fik overrakt en boggave fra Gl. Holtegård.
Til generalforsamlingen var fremmødt omkring 120 medlemmer, der blev trakteret med vin og
franske kartofler.
Formanden afsluttede Generalforsamlingen kl. 22.00 efter at have takket dirigenten.
Referat v. K. Preben Olesen
P.S. Fotos fra Generalforsamling kan ses på hjemmesiden

