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GENERALFORSAMLING 2016 
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 

torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 
 
i kantinen på Amager Strandvej 390 (det tidligere Flight Academy - også kaldet ”Slottet”) 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
6. Valg ifølge vedtægterne 
7. Eventuelt 

 
Ad 2 Formandens beretning 
Den skriftlige beretning vedlægges.  
 
Ad 3 Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 4 Foreningens regnskab for 2015 
Regnskabet vedlægges. 
 
Ad 5 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
Ad 6 Valg ifølge vedtægterne 
Bestyrelsen består af formand, kasserer og fire andre medlemmer. Alle vælges for en 2-årig 
periode. Formanden og 2 medlemmer vælges i lige år, kassereren og 2 andre medlemmer i de 
ulige år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen 
selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. 
 
SAS Art Club Denmarks bestyrelse har i øjeblikket denne sammensætning: 
Formand Hanne McLaury På valg – modtager genvalg 
Kasserer Elin Elmsted  Ikke på valg 
Erik Andersen  Ikke på valg 
Kurt Christensen  På valg – modtager genvalg 
Ole Bjørn Hansen Ikke på valg 
Ann Tina Eneby På valg – modtager genvalg 
 
Suppleanter 
Heddi Toft  På valg – modtager genvalg  
Monica Lindhardt  På valg - modtager genvalg 
 
Revisorer 
Jette Sylvest  På valg - modtager genvalg 
Annette Lindegaard  På valg – modtager genvalg. 
 

26. februar 2016 
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Formandens beretning 

Foreningen er nu blevet passivt medlem af SAS-klubben, idet det på sidste generalforsamling i 
2015, kun lykkedes at få valgt et aktivt medlem ind i bestyrelsen, som stadig er ansat i SAS-
koncernen. Det indebærer, at vi ikke mere får tilskud, men da det kun udgjorde en mindre del af 
foreningens økonomi, får det ikke den store betydning for medlemmerne. Det gør dog, som alle-
rede nævnt sidste år, at vi ikke kan opretholde det sædvanlige samarbejde med vore søsterorga-
nisationer i Norge og Sverige.  Bestyrelsen har haft kontakt med de to foreninger, som har de 
samme udfordringer som os, og vi planlægger en dagstur til Stockholm for at mødes og udveksle 
erfaringer. 

Ordningen med opkrævning af kontingent gennem bankernes BetalingsService to gange årligt hos 
pensionister og eksterne medlemmer virker fint, og skulle også gøre det lettere for de medlem-
mer, som gerne vil forblive i SAS Art Club efter eventuelt ophør af ansættelse i koncernen. Besty-
relsen opfordrer de medlemmer, som ikke allerede har tilmeldt sig ordningen, om at gøre det, da 
det letter arbejdet for kassereren, og skaber bedre overblik over betalingerne for det enkelte 
medlem. 

Vi har desværre pga. manglende tilslutning måttet aflyse nogle planlagte arrangementer, og be-
der derfor medlemmerne komme med idéer til, hvad der har interesse. Vi kunne tænke os, at et 
par medlemmer sammen med Kurt Christensen dannede en gruppe, som skal komme med 
forslag til, hvordan vi kan gøre aktiviteterne mere attraktive. Som det fremgår nedenfor har der  
været mange aktiviteter, som er gennemført. 

Indkøbs- og udstillingsaktiviteter 
Da vi ikke har udstillinger mere, består udvalgets aktiviteter mest af kunstner- og galleribesøg. 
Derfor besøgte vi igen i år udstillingen ”Kunst for alle” i Øksehallen, hvor vi gjorde nogle gode 
køb, fordi man handler med kunstnerne selv og dermed sparer galleriernes andel. Desuden kan 
man få en god snak med kunstnerne om deres teknik og idé bag det enkelte kunstværk. 

Årets litografi er i år en glasskål, som udvalget har fået lavet af Bente Sonne, der bor i Svend-
borg. Hun kalder sine skåle for sariskåle, og hver enkelt skål er forskellig, så de bliver unika. Hun 
sendte os et billede af de 100 skåle, vi havde fået lavet, stillet op sammen i hendes atelier. Billed-
et kan ses på hjemmesiden.  

Udvalget formand er Hanne McLaury. De øvrige medlemmer af udvalget er Sanne Nielsen, Sanne 
Nilsson, Synnøve Wind og Bo Dithmar. 

Kunst- og kulturudvalget 
Udvalget har i 2015 arrangeret to rejser og en række museumsbesøg.  

Vi havde i april måned 2015 en velbesøgt tur til Makedonien, hvor vi fik set hovedstaden Skopje 
og dens seværdigheder, herunder og ikke mindst de enorme statuer i springvand på byens 
hovedstrøg.  

En planlagt rejse til Beograd i oktober 2015 måtte vi desværre aflyse, da flygtningstrømmen til 
Europa på det planlagte rejsetidspunkt påvirkede livet i byen ganske gevaldigt – og også antal-
let af interesserede medlemmer.  

Siden sidste generalforsamling har der været to rundvisninger på Kastrupgaard og en velbesøgt 
tur til Willumsens Museum i Frederikssund.  
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På Kastrupgaard havde vi i maj 2015 fornøjelsen af at møde kunstneren Peter Carlsen, der med 
et satirisk blik på danskheden viste rundt i sin udstilling. Vi oplevede Peter Carlsens evige 
originalitet og udfordrende facon på hans ganske underfundige måde. 

Kastrupgård var igen i januar 2016 rammen om en omvisning blandt John Kørners grafiske 
værker. Kørner er nok mest kendt for sine malerier, men her var mulighed for at se 90 af hans 
ganske enestående grafiske værker. Han formår at få grafikken til både at spille sammen med 
værkets indramning og med rummets farvelægning og belysning.  

I Frederikssund indledte vi besøget hos Willumsen med at spise en lækker frokost på restaurant 
Toldboden og en spadserertur frem til museet. Vi blev guidet gennem museet og fik nydt 
Willumsens enestående værker i en fantastisk sammenhæng med de bygningsmæssige rammer.  

En planlagt rundvisning på Arken blandt Bjørn Wiinblads værker var der ikke tilstrækkeligt 
deltagere til at gennemføre; vi har også for ikke så længe side haft to meget velbesøgte 
arrangementer i Wiinblads hus i Lyngby.  

Udvalget har udsendt en invitation til årets første rejse, der går til Vilnius. Turen er ved at være 
fuldtegnet, men tilmeldingsfristen udløber først den 18. marts 2016, så det kan nås endnu.  

Udvalget har Erik Andersen som formand. Gitte Elliot og Heddi Toft er medlemmer af udvalget. 
Har du gode ideer til fremtidige arrangementer, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne. 

Film, teater og musik 
Udvalg for Film, Teater og Musik har siden generalforsamlingen i 2015 haft fem arrangementer. 
Vi bestræber os på at lave forskelligartede aktiviteter indenfor disse genrer, og forsøger at finde 
nye emner. 

Foråret: Vi havde lavet en aftale med Sofiebadet på Christianshavn - en badeanstalt efter 
tyrkisk inspiration – en såkaldt Hamam, der også afholder kulturelle/musikalske aktiviteter. Vi 
fik lavet et arrangement med farverige/kontroversielle Anne Marie Helger med husbond -  20 
deltagere -vellykket arrangement, hvor vi måske kunne have brugt et par pladser mere. 

Markedsdag med børnecirkus i økolandsbyen Hallingelille ved Ringsted - kun 2 tilmeldte til de 
mange aktiviteter på stedet,  bl.a. besøg hos glaskunstner og keramiker. 

Sommer: Rundturen under Copenhagen Jazzfestival plejer at være et tilløbsstykke. I 2015 blev 
det trods det gode vejr kun til koncerter i Kongens Have - 10 deltagere. 

Efterår: Planlagt koncert/foredrag med Anja Fonseca i Mogens Dahls koncertsal, aflyst - ingen 
tilmeldinger 

December: PH Caféen på Vesterbro, musik- og madsted, der også laver mindre 
teaterforestillinger. I november/december vistes forestillingen Ladyboy og Vagabonden med 
Anders W Berthelsen og Peter Frødin i skingrende sjov og skørt show. - 15 deltagere/ 9 til 
spisning - absolut vellykket. 

Udvalget består af formand Kurt Christensen, Birgitte Reuther og Rita Møller. 

Medieudvalget 
Dette lille 'enmandsudvalg' har til opgave at kommunikere foreningens aktiviteter ud til 
medlemmerne gennem hjemmesiden www.saskunst.dk samt på Facebook. 

http://www.saskunst.dk/
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Input modtages fra den øvrige bestyrelse og de andre udvalg, men også gerne fra medlemmerne. 
Herudover udsendes indbydelser, tilbud etc. via e-mails; dette administreres dog af Heddi Toft. 
(medlemmer, lister m.v.); husk derfor at melde adresse- og email ændringer til foreningens email 
saskunst@gmail.com. 

Udover kommunikationen til medlemmerne, vedligeholdes foreningens medlemskartotek, som 
holder styr på medlemmernes adresseoplysninger, kontingentbetaling mm. Dette system bruges 
ligeledes til den årlige udlodning af de indkøbte kunstværker samt litografi-udtrækningen. 

I 2015 har vi lagt hjemmesiden om, så den nu vedligeholdes i et mere brugervenligt værktøj 
WordPress. Dette har også betydet, at hjemmesiden har fået et ændret layout, som vi håber, 
falder i medlemmernes smag. 

Udvalget består af Ole Bjørn Hansen. 

 

Februar 2016 

På bestyrelsens vegne                                                                                                                                             
 
Hanne McLaury 
Formand 
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Lodtrækning om de indkøbte kunstværker 
Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes en kort pause, hvorefter bortlodning finder sted. 
 
Lodtrækningen foregår en gang om året i tilslutning til den ordinære generalforsamling. Alle 
medlemmer, som har betalt kontingent for mindst de sidste 2 kvartaler, deltager i 
lodtrækningen. Gevinster udleveres kun, såfremt medlemmet er til stede eller repræsenteret 
ved stedfortræder med fuldmagt. 
 
Fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse og allersenest kl. 
17.15. Indehaveren af fuldmagten er ansvarlig for at vælge kunstværk for en eventuelt ud-
trukken vinder. Fuldmagtsblanket findes vedlagt. 
 
Medlemmerne deltager i lodtrækningen med mindst et lod. For hvert på hinanden følgende år 
hvor et medlem ikke er udtrukket som vinder, tillægges et ekstra lod - dog højst fem for det 
enkelte medlem. 
 
Ved udtrækning deltager man atter i lodtrækningen det følgende år med et lod. Der kan højst 
vindes en gevinst om året og de udtrukne medlemmer/fuldmagtshavere vælger selv deres 
gevinster i den rækkefølge, de bliver udtrukket. 

 

 

Praktiske oplysninger 
Sandwich, vin, øl og vand sælges fra kl. 16.00. 
 
"Årets litografi", som ikke blev afhentet ved ferniseringen den 24. februar 2016, udleveres inden 
generalforsamlingens start mellem kl. 15.30 og 16.30. 
 
Det er desværre ikke muligt at opnå dispensation fra parkeringsreglerne på området i år. 
Europark kontrollerer jævnligt, så tag gerne Metroen til Kastrup station og gå et par hundrede 
meter. Det er kun muligt at holde på gæsteparkeringen i to timer uden betaling; resten af 
området kan  ikke benyttes. Det kan også parkeres  på vejene uden om mod betaling. 
 
Husk at melde adresseændring, navneændring, ændring af e-mailadresse og overgang til 
pensioniststatus til foreningen på e-mail saskunst@gmail.com. 

mailto:saskunst@gmail.com


 

 

Fuldmagt til SAS Art Club Denmark’s lodtrækning ved generalforsamlingen 
den 17. marts 2016 
 
Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse – eller 
ALLER SENEST KL 17.15 
 
Indehaveren af fuldmagten er selv ansvarlig for at udvælge kunstværk for fuldmagtsgiveren. 
 
Undertegnede 
Personalenr. Navn Afdeling 
 
 

  

 
giver hermed 
 
Navn 
 
 

 
fuldmagt til på mine vegne, såfremt jeg bliver udtrukket ved lodtrækningen, at udvælge et 
kunstværk. 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
 
------------------------------------------- klip her -------------------------------------------------------------------- 
 

Fuldmagt til udlevering af ”Årets lito” 
 
Fuldmagten skal afleveres ved udlevering af "årets lito" 
 
Udleveringen sker ved ferniseringen 23. februar 2016 eller inden generalforsamlingen. 
 
Undertegnede 
Personalenr. Navn Afdeling 
 
 

  

 
giver hermed 
 
Navn 
 
 

 
fuldmagt til på mine vegne at få udleveret "årets lito". 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
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