Generalforsamling i Nakskov Kunstforening den 24. marts 2022
REFERAT
1. John Povlsen bød velkommen til en fuldt pakket sal i sundhedshuset i
Nakskov. Der var 39 tilmeldte, men vi endte med at være 45 deltagere.
2. Dernæst underholdt Marianne Christensen forsamlingen med sit oplæg ”Ord i
stride strømme”. Hun fortalte bl.a. legenden om Freja og krigens oprindelse,
og forsamlingen fik også smagsprøver på Marianne Christensens digte.
3. Susanne Lund Madsen havde som sædvanlig lavet dejlige spiselige fristelser i
form af sandwichs, kager mm.
4. Generalforsamlingen
a) Bent Lund Hansen blev valgt til ordstyrer.
b) Bestyrelsens beretning blev fremlagt af John Povlsen (NB. SE VEDLAGTE)
Grete Breinhild fremlagde årsregnskabet for 2021. Et regnskab som både var
blevet godkendt af revisoren og bestyrelsen, men ikke desto mindre havde Grete B.
efterfølgende fundet en fejl, som dernæst selvfølgelig blev rettet og godkendt nok
en gang af vores revisor Henning Johansen.
Da årets resultat var et minus på næsten 9000kr, havde vi i bestyrelsen diskuteret
hvilke tiltag, der kunne sættes i gang, så Grete B. nævnte bl.a. at der ikke ville blive
tale om en kontingentforhøjelse, men at medlemmerne i fremtiden kunne regne
med at ikke alle arrangementer nødvendigvis ville være gratis, og at man kunne
blive opkrævet et mindre beløb for kaffe og kage mm. Desuden ville vi forsøge at
sælge gamle årshilsener og afholde auktion over indkøbte værker.
c) Næste punkt på dagsordenen var valg af tre bestyrelsesmedlemmer og
revisor, alle var villige til genvalg, og således blev Inger Hansen, Susanne Lund
Madsen og Birgitte Hartmann genvalgt såvel som revisor Henning Johansen.
d) Som det allerede er blevet nævnt var bestyrelsen enige om at undgå
kontingentforhøjelse, og der var heller ingen af de tilstedeværende medlemmer der
ønskede dette, så kontingentet fortsætter uændret.
e) Under evt. fik John Povlsen ordet og fortalte at samme dag var der netop
blevet oprettet en hjemmeside til Dronningens Pakhus.
5. Udlodning af de tre værker og de tre bøger til en samlet værdi af 6000kr.

Dernæst var der auktion over fire forskellige værker. Bent Lund Hansen var
auktionarius og Kit Kjærbye fortalte inden hvert værk om kunstneren. Et relief af
Grete Bull Sarning fik hammerslag ved 1400 kr., et maleri af Peter Brandes gik for
2500 kr., og et maleri af Anne Mette Haagensen for 1200 kr., til gengæld var der
ingen bud på et litografi af Preben Franck Stelvig.
6) Udlevering af årshilsenerne, der i år var et linoleumstryk af Anne Gyrite Schütt.
Hun havde lavet 50 af et træ, der var fældet i stormen Malik og 50 af glade køer.
7) Der blev solgt tidligere årshilsener og lidt bøger for 1125 kr.

Referat ved Birgitte Hartmann
Nakskov den 31. marts 2022

