Søllerød Kunstforening
Referat: Generalforsamling onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.30 på Havarthigaarden
Til stede:

I alt fremmødte: 90 medlemmer inkl. hele bestyrelsen.

Generalforsamlingen startede med et musikalsk indslag fra Rudersdal Musikskole
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1.
Valg af dirigent: Henrik Holt Larsen blev valgt som dirigent
2.

Formandens beretning: Godkendt af generalforsamlingen.

3.

Kassererens beretning: Det uddelte regnskab, der var godkendt af foreningens
revisor, blev godkendt af generalforsamlingen.

4.

Fastsættelse af årets kontingent: Forslag om at kontingent for 2019 forbliver
uændret. 300 kr. for enkeltmedlemsskab og 500 kr. for parmedlemskab (1+1
medlemskab).
Forslaget godkendt af generalforsamlingen.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Til bestyrelsen blev genvalgt K. Preben Olesen.
Joan Conrad og Peter Matzen var ikke på valg.
Formanden Marianne Thousing og kassereren Jørgen Leisner ønskede ikke genvalg og
træder ud af bestyrelsen.
I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen bestå af op til 7 medlemmer og 2
suppleanter.
Der er således 4 ledige bestyrelsesposter og 2 ledige suppleantposter.
Bestyrelsens har 2 gange sendt skriftlige anmodninger til medlemmer om at melde sig
til bestyrelsesarbejdet, men dette har været resultatløst.
Ved generalforsamlingen appellerede dirigenten atter indtrængende til de fremmødte
medlemmer om at melde sig. Tre medlemmer kom med indlæg i debatten.
Et medlem meldte sig, men trak sit tilsagn tilbage senere på aftenen.
Den reducerede bestyrelse består herefter af 3 personer.
Jan Ejler er tilknyttet som konsulent til varetagelse af medlemskartoteket.
Den afgåede kasserer Jørgen Leisner har indvilget i at fortsætte som tilknyttet
konsulent i en kort periode til varetagelse af foreningens økonomi og regnskab.

6.

Valg af revisor og revisor suppleant:
Ulrik Støttrup-Andersen og Henning Mouridsen var sig villige til genvalg, blev valgt.

7.

Indkomne forslag:
Sammen med indvarslingen til generalforsamlingen fremsendte bestyrelsens et forslag
om nedlæggelse (opløsning) af Søllerød Kunstforening, da der ikke havde tilmeldt sig
et tilstrækkeligt antal medlemmer til at udfylde de ledige pladser.
År 2019 skulle i givet fald være kontingentfrit.
Herefter foretoges skriftlig afstemning om nedlæggelse af Søllerød Kunstforening.

Optælling af stemmesedler blev foretaget af revisor og revisor suppleant.
Resultat: 84 afgivne stemmer, 44 JA, 38 NEJ, 2 blanke.
Da der ikke var over 2/3 af foreningens medlemmer til stede, kræves der en ny
afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling.
Det andet punkt i bestyrelsens forslag omhandlede foreningens formue til indkøb og
bortlodning af kunst. Dette forslag blev trukket tilbage.
Før afstemningen havde næstformanden haft ordet.
Han delagtiggjorde generalforsamlingen i et af ham udarbejdet arbejdspapir til
bestyrelsen - ”Refleksioner over SKF – en tilstandsrapport”, der supplerede
formandsberetningen og opsummerede foreningens dilemma.
8.

Eventuelt:
Næstformanden K. Preben Olesen sluttede med at takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer formanden Marianne Thousing og kassereren Jørgen Leisner
for det store og krævende arbejde de har udført og overrakte dem en erkendtlighed.
Formanden takkede dirigenten Henrik Holt Larsen.

Aftenen sluttede med bortlodning af 34 indkøbte kunstværker samt en ekstra gave til foreningen –
en akvarel skænket af Ulla Leisner.
For Lodtrækningen stod Jørgen Leisner, Peter Matzen og Britta Støttrup som lykkens gudinde og
K. Preben Olesen som konferencier.
Mødet hævet kl. 22.30

Dato……….

Formand Marianne Thousing …………………………….

Dato……….

Dirigent Henrik Holt Larsen ……………………………..

