
Nakskov d. 14.05.2020 

Til medlemmer af Nakskov Kunstforening. 

Aflysning af årets generalforsamling i Nakskov Kunstforening. 

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets generalforsamling. 

Vi har måttet konstatere, at generalforsamlingen med de gældende særregler grundet Corona 

Pandemien næppe vil kunne holdes før sommerferien, og at nogle af vore medlemmer som særlig 

udsatte ikke ville have kunnet deltage i september, selvom reglerne skulle blive lempet. 

Vi havde glædet os meget til generalforsamlingen 17. marts, hvor vi havde et rigtig godt program. 

Konsekvenser af aflysningen 

a) Bestyrelsens beretning. 
Vi medsender John Povlsens forslag til beretning. 

b) Regnskab for 2019. 

Vi medsender det reviderede regnskab. Punktet skulle have omfattet en 

diskussion af foreningens politik mht. fremtidige årshilsner under punktet. Vi 

udsætter denne diskussion til generalforsamlingen i 2021. 

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 

På valg var: Inger Hansen, Rikke Køllgaard, Susanne Lund Madsen og Heidi Mersebak. 

Rikke Køllgaard og Heidi Mersebak ønskede ikke genvalg, Inger Hansen og Susanne Lund 

Madsen var villige til genvalg. 

Rikke Køllgaard har valgt at hjælpe vor forening frem til generalforsamlingen 

2021. Heidi Mersebak udtræder, og bestyrelsen benytter vedtægternes mulighed 

for selvsupplering, idet Birgitte Holme Hartmann er villig til at påtage sig 

bestyrelsesarbejde. 

Revisor Henning Johansen var villig til genvalg. Han er således fortsat revisor 

d) Fastlæggelse af kontingent 
Kontingent holdes uændret. 

e) Vedtægtsændring 

Vedtægtens § 4 foreslås slettet. 

Der er tale om vort medlemskab af ’Sammenslutningen af danske 

kunstforeninger’.  Det er forventningen, at denne forening snart nedlægges. 

Punktet udsættes til generalforsamlingen 2021. 

Det er klart, at bestyrelsens dispositioner skal diskuteres på generalforsamlingen i 2021. 

Hvad nu. 
Vores forårsprogram lod sig som bekendt ikke realisere. Vi fastholder turen til Hummingen 14. juni 

– husk tilmelding til Inger Hansen eller Bodil Hansen. Vores udstilling med Heike Arndt i Skt. 

Nicolai Kirke fastholdes, idet vi er opmærksomme på, at Corona regler kan betyde aflysning af 

fernisering 31 juli. Vi håber fortsat at kunne afvikle de udsatte dele af forårsprogrammet i efteråret. 

Vi fortsætter naturligvis arbejdet i bestyrelsen, hvor vi er opmærksomme på udfordringerne efter at 

kunstfonde og Lolland Kommune med den samlede bevilling på 150 millioner har gjort plan30 til en 

realitet. Plan30 er ikke en plan, der starter i 2030, det er en plan, der er startet og afsluttes i 2030, så 

det er nu, man stiger på. I foreningen bemærker vi os med stor glæde, at de planerne i meget høj grad 

omfatter kunst og arkitektur. 

På bestyrelsens vegne 

John Povlsen 


