Fuglsang Kunstmuseums Venner
Referat af ordinær generalforsamling den 25. april2017
Tirsdag den 25. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i koncertsalen i KUMUS
Ca. 50 medlemmer samt 7 bestyrelsesmedlemmer deltog.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Kan ses på unvw.fuglsangkunstmuseum.dk
4.

5.
6.

7.
8.

fra
ca. 11. april.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg: lnger Bolt Jørgensen, Johan Landgren,
Marianne Reinhardt og Bo Balschmidt. lnger Bolt Jørgensen og Johan Landgren er villige til
genvalg. Marianne Reinhardt og Bo Balschmidt ønsker ikke genvalg.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent tor 2018, dvs. 250 kr.
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Eventuelt.

Punkt I
Jørgen Simonsen blev foreslået og valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at den var beslutningsdygtig. Han gjorde opmærksom
på, at der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen, jf. punkt 7.
Punkt 2
Bestyrelsesformanden, Lisbeth Krohn, aflagde beretning, som er vedhæftet dette referat.
Der var ros til bestyrelsen fra Viþeke Hellmann og et spørgsmålfra Ulla Fink Ulriques om salg af
dækkeservietter fra den aktuelle udstillings plakat. Museumsdirektør Anne Højer Petersen
forklarede, at ikke alle plakater kan produceres til salg pga. kunstnerisk ophavsret og restriktioner
antal. Ulla Fink Ulriques opfordrede endvidere bestyrelsen til at udbygge rabatordningen med
Knuthenlund med aftaler med andre, lokale leverandører.
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Beretningen blev taget til efterretning

Punkt 3
Kassereren, Peter Rygaard Andersen, gennemgik regnskabet for 2016, som er revideret den 6
april og derefter har været fremlagt på hjemmesiden sammen med budgetter.
2016 har været et rigtig godt år med den højeste omsætning nogensinde: 455.155 kr. i indtægter,
184.634 kr. i ordinære udgifter og dermed et overskud på den ordinære drift på 270.521 kr.
Ud over det normale tilskud til sekretariatet på 75.000 kr. har museet modtaget i gaver i form af
generelt tilskud til driften på 200.000 kr. samt gaver i forbindelse med indvielsen af KUMUS
(74.624 kr.). Endelig er der ydet 50.000 kr. i tilskud til særudstillingen "Ved Bordet". Gaverne udgør
i a\t324.624 kr , hvorfor årets resultat er et underskud på 54.106 kr

Kontingentindtægten var 392.000 kr., og medlemstallet ved udgangen af 2016 var 1689
Balancen viser en egenkapital på 198.877 kr.
Revisorerne Hans Larsen og Kaj Funch hargennemgået og godkendt regnskabet.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

Punkt 4
Dirigenten oplyste, at af de otte bestyrelsesmedlemmer afgår fire, og de to ønsker ikke at
genopstille. lnger Bolt Jørgensen og Johan Landgren var villige til genvalg, og bestyrelsen foreslog
Søren Christensen og lnge Pilt Nielsen som nye bestyrelsesmedlemmer. Desuden ønskede Jan K.
Dollerup at opstille. Søren Christensen og lnge Pilt Nielsen præsenterede sig selv, og dirigenten
oplæste et brev fra Jan K. Dollerup, som ikke selv kunne være til stede.
Vedtægterne giver mulighed for ni personer i bestyrelsen, men bestyrelsen har tidligere, støttet af
generalforsamlingen, fundet, at otte medlemmer er passende til arbejdsopgaverne.
Der blev derfor foretaget skriftlig afstemning om valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten
præciserede afstemningsreglerne og udpegede Erik Juhl Christensen og Mariann Jørn Hansen
som stemmetællere.
Resultatet blev, at lnger Bolt Jørgensen fik 58 stemmer, Johan Landgren 57, lnge Pilt Nielsen 55,
Søren Christensen 53 og Jan K. Dollerup 14. Dermed blev de fire førstnævnte valgt for to år.

Punkt 5
Hans Larsen og Kaj Funch blev genvalgt som revisorer, og Flemming Olesen blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Punkt 6
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent lor 2018 på 250 kr. Dette blev vedtaget.

Punkt 7
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Punkt

I

Under eventuelt fik Ulla Fink Ulriques ordet og talte om mulighederne for udvikling af butik og café
Dirigenten gjorde opmærksom på, at emnet ikke lå i Venneforeningens regi, men i museets, og
præciserede, at kun emner med relation til Venneforeningen kunne omtales ved
generalforsamlingen. Da Ulla Fink Ulriques fortsatte med at tale om butikkens sortiment og
renovering af Ridehuset, fratog dirigenten hende ordet.
Der var ikke flere indlæg.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Formand Lisbeth Krohn overrakte de to afgåede
bestyrelsesmedlemmer vingaver med tak for deres indsats og håbet om, at de ville fortsætte som
Aktive Venner fremover. Desuden fik dirigenten en vingave som tak.

Efter generalforsamlingen præsenterede den nytiltrådte museumsinspektør Liza Kaaring sig selv,
sin baggrund og sit igangværende forskningsprojekt.
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