Referat af generalforsamling i Kunstforeningen af 1958 torsdag d. 15 marts. Mødet blev afholdt på
adressen Buchwaldsgade 48. 5000 Odense c. ”Skibhus 1748” som annonceret.
Formanden, Chalotte Bjørn Larsen bød velkommen og den ordinær generalforsamling startede til
aftalte tid kl. 1830. Med følgende dagsorden.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Hans Madsen blev valgt til dirigent og Søren Dore Andersen blev valgt som referent.

2. Formandens beretning v/Charlotte Bjørn Larsen:
Vi har i 2017 holdt 4 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne foregår i Galleri Rasmus.
MAIL:
Vi besluttede sidste år, at starte med at udsende via mail – så vidt muligt. Mange af Jer har oplyst
mailadresse, men vi mangler stadig en del, så hermed en opfordring til at oplyse mailadresse til vores kasser
Laila Larsen. på lailalarsen@outlook.com Vi udsender stadig med almindelig post til de medlemmer, som
ikke har oplyst mailadresse.
TILBAGEGANG:
Vi har i 2017 haft en tilbagegang i antallet af medlemmer. En tilbagegang, som også kan aflæses i antallet af
indkøbte værker. Det betyder IKKE at chancen for gevinst er blevet mindre – procentuelt er den samme, men
der er som udgangspunktet færre værker at vælge imellem – og det giver bestyrelsen lidt mindre
handlefrihed til indkøb. Vi har derfor en ambition om at vokse igen og håber at årets initiativer kan hjælpe på
vej.
LENE FREDERIKSEN:
Året kunstner er i 2018 Lene Frederiksen, som vi håber I vil tage godt imod. Det er dog stadig muligt at vælge
et litografi fra et af de andre år, hvis man nu ikke lige synes at årets litografi er en gave til kunsten.
JUBILÆUM:
Så har der været det helt store emne, som er blevet diskuteret på vores bestyrelsesmøder – og det er vores
60 års jubilæum, som vi naturligvis gerne vil fejre.
Det har vi valgt at gøre med følgende initiativer:
For det første, så har Galleri Rasmus sponsoreret muligheden for at vi kan tilbyde ekstra medlemskaber til
halv pris. Denne mulighed har været annonceret på vores hjemmeside og i den udsendelse, som vi lavede i
forbindelse med invitation til generalforsamling. Denne mulighed for ekstra medlemskaber udløber med
afholdelse af generalforsamlingen. Det betyder, at hvis én eller flere sidder med et par hundrede kroner,
som brænder i lommen, så kan man efter generalforsamlingen henvende sig til Laila – men det er så også
sidste chance. Man får et fuldgyldigt medlemskab og et ekstra litografi for kr. 200,-.
Vi havde d. 2 februar åbning af vores jubilæumsår i Galleri Rasmus og ved den lejlighed fik man udover et
billigt ekstra medlemskab også en flaske vin med særlig trykt etiket. Det var der mange der benyttede sig af.

Det sidste initiativ er ekstra fremmødegevinster – som vi har indkøbt. 10 stk. kunsture, som 10 af Jer får
glæden af at vinde – efter den ordinære udlodning.
Jeg skal afslutte med at erindre Jer om at der også sælges litografier efter generalforsamlingen.
Hermed sluttes årsberetningen. V/Charlotte Bjørn Larsen.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab v/Laila Larsen:
Regnskabet blev udleveret ved åbningen af generalforsamlingen, regnskabet blev fremlagt og
efterfølgende gennemgået og godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2019:
Kontingent blev fastsat til 400 kr.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Der kom Ingen forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
PÅ VALG: (bestyrelse indstiller til genvalg) alle blev genvalgt
Søren Andersen
Laila Larsen
Dorte Rasmussen
Krista Svane Lund

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Chalotte Haugaard blev valgt som Revisor og Hans Madsen som suppleant
8. Eventuelt.
Ingen punkter
9. Bortlodning af indkøbte værker.
Alt gik som det skulle, vinderlisten kan som tidligere se på Galleri Rasmus hjemmeside under
Kunstforeningen af 1958.

På Bestyrelsens vegne takker vi for det store fremmøde.
M.v.h. Bestyrelsen for kunstforening 1958.

