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Referat af 

generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2018 kl. 17.00 

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 

 
1) Valg af dirigent 

Hanne McLaury bød velkommen til årets generalforsamling, og foreslog på 
bestyrelsens vegne, Torben Madsen som dirigent. 

 
Torben Madsen blev valgt, og han kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  

 
2) Formanden aflægger beretning 

Formandens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

 
Hanne havde supplerende bemærkning til beretningen, idet man har 

forsøgt via facebookopslag af involvere medlemmerne. Pia Lindinger 
foreslog i den forbindelse, at man ’følger’ SAS Art Club for at være sikker 

på at få besked om alle opslag fra SAS Art Club.  
 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.  
 

3) Kassereren aflægger regnskab 
Ingen kommentarer til årets regnskab. Generalforsamlingen godkendte 

regnskabet. 

 
4) Indkomne forslag 

Med henvisning til at medlemsantallet er væsentligt reduceret ift. 
’storhedstiden’ med 1.000 medlemmer, så fremsatte bestyrelsen foreslag 

om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra seks til fem – dvs. 
formand, kasserer og tre medlemmer. Forslaget blev enstemmigt 

vedtaget. 
 

Der var ikke indkommet andre forslag. 
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5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr./md. Forslaget blev 
godkendt. 

 
6) Valg ifølge vedtægterne 

Kurt Christensen og Ann Tina Eneby havde valgt ikke at stille op til 
genvalg. Det samme gælder Agnete Schrøder, som var suppleant. 

Formanden takkede de fratrådte for deres indsats og en helt særlilg tak til 
Kurt Christensen for de mange år også som udvalgsformand og 

foreningens idémand.  
 

Hanne McLaury blev genvalgt som formand for en toårig periode og 

Monica Lindhardt blev valgt som bestyrelsen også for en toårig periode.  
 

Heddi Toft og Ulrik Weng valgt som suppleanter for en etårig periode. 
 

De to siddende revisorer modtog genvalg. 
 

7) Eventuelt 
Ingen ønskede ordet. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.35.  

 
 

København, 16. marts 2018 
 

 

Torben Madsen Gitte Elliot 
Dirigent Referent 
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