
REFERAT af Nakskov Kunstforenings Generalforsamling 23.03.23

1. Grete Breinhild fra bestyrelsen bød forsamlingen velkommen. 36 
medlemmer var til stede. Dernæst blev dagens oplægsholder introduceret, 
Martin Boesen, formand for Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget i 
Lolland Kommune.

2. Martin Boesen fortalte om forskellige tiltag.

Fx. en ny sundhedspolitik på psykiatriske væresteder, hvor der skulle være 
billedkunst og musik for brugerne. Vigtigheden af ”Fyrtårnene” Fuglsang 
Kunstmuseum, tidligere Lys over Lolland, Art Barns, Dannelsesrygsækken.

Man kunne se to spor for kunsten:

1) Kunsten har en værdi i sig selv, fx museumsvirksomhed

2) Som operationelt værktøj, inden for turisme og erhverv

Til sidst spurgte Martin Boesen forsamlingen, hvad vores drøm var mht. kunst 
på Vestlolland. Den skrantende økonomi og de mange besparelser for 
Lolland Kommune blev ligeledes genstand for en mindre debat.

3. Susannes fristelser: Nok en gang havde Susanne Lund Madsen fra 
bestyrelsen lavet nogle dejlige godbidder til forsamlingen. 

4. GENERALFORSAMLINGEN

a) Bent Lund Hansen påtog sig nok en gang hvervet som ordstyrer.

b)  John Povlsen, der var blevet syg på dagen havde udfærdiget 
bestyrelsens årsberetning, som derfor blev læst op af Grete Breinhild – 
vedhæftet.

c) I årsberetningen takkede bestyrelsen Inger Hansen, der havde valgt 
at stoppe nu, for hendes iderigdom og store indsats for foreningen 



gennem de sidste mange år. Årsberetningen blev godkendt af 
forsamlingen.

Grete Breinhild fremlagde regnskabet for 2022, der desværre viste et 
underskud på lidt over 11.000 kr. Foreningens beholdning var pr. 
1.1.2023 lidt over 9.000 kr. Regnskabet var gennemgået og godkendt 
af vores afgående revisor Henning Johansen. Forsamlingen godkendte 
ligeledes årsregnskabet.

Forslag til vedtægtsændring: Paragraf 4 stk.4 ændres til: ”valg af      
bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant” og at ”og/eller 
girokonto” udgår i paragraf 7. Ændringen blev vedtaget.

d) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor: Fem medlemmer af 
bestyrelsen var på valg. Tre ville gerne fortsætte: Kit Kjærbye, Grete 
Breinhild og John Povlsen. De blev genvalgt med akklamation. Der var 
et forslag om to nye medlemmer til bestyrelsen: Susanne Rasmussen 
og Peter Sørensen, og de blev ligeledes valgt med akklamation. 
Endelig blev Jørgen Nørgaard valgt som revisor og Jane Jørgensen 
som revisorsuppleant.

e) Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen havde et forslag om en 
mindre forhøjelse, så enlige skulle betale 275 kr. årligt og par 450 kr. En 
fra forsamlingen foreslog, at der ikke længere skulle skelnes mellem 
enlige og par, så alle medlemmer skulle betale det samme beløb, dvs. 
fra nu skal hvert medlem betale 275 kr. i årskontingent. Forsamlingen 
godkendte forslaget.

f) Evt. Foreningen blev rost for at afholde de mange forskellige 
arrangementer og det høje aktivitetsniveau. Susannes lækkerier blev 
ligeledes rost.

5. Lodtrækning mellem tilstedeværende medlemmer om indkøbte værker:

Nr. 63 vandt et litografi af Preben Franck Selvig, nr. 52 vandt en vase af 
Anne Gyrite Schütt, nr. 70 vandt en bog om Anne Marie Carl Nielsen, nr. 



77 vandt en maxipude fra Louisiana, nr. 79 vandt en bog af Stig Weye.

Dernæst var der auktion over nogle af foreningens værker:

Et relief af Grete Bull Sarning gik for 800 kr., et billede af Katrine Ærtebjerg 
gik for 1200 kr., et litografi af Poul Janus Ipsen fik hammerslag på 2100 
kr., og endelig blev der budt 1200 kr. på et litografi af Henrik Skóras. 
Indtægter i alt 5.300 kr.

6. Threin Ottossen var selv til stede da medlemmerne kunne vælge mellem 
to af hendes fotografier, en kat fra Mijas i Sydspanien eller et foto fra 
Nakskov Havn. 

7. Der var mulighed for at købe tidligere årshilsner mv. og der blev solgt 10 
stk. = 1000 kr. i indtægt.

8. Tak for god ro og orden.

Nakskov den 24. marts, Birgitte Holme Hartmann


