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Referat af 

generalforsamling torsdag den 3. august 2020 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 

Foreningens formand Hanne McLaury bød velkommen til årets generalforsamling, som på grund 

af Coruna-situationen var udsat fra marts for at kunne give adgang til så mange medlemmer 

som muligt. I alt 80 medlemmer har tilmeldt sig. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Torben Madsen som dirigent, hvilket generalforsam-

lingen godkendte med applaus. 

Torben Madsen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  

2) Formanden aflægger beretning 

Formandens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formand-

en havde ikke yderligere at tilføje ud over, at sektionen p.t. har 170 medlemmer. 

Dirigenten benyttede lejligheden til at uddele ros til indkøbsudvalget, som, på trods af stadigt 

færre midler til indkøb af kunst, er lykkedes med at præsentere et flot udvalg at værker til 

lodtrækning mellem kunstforeningens medlemmer. I det forgangne år er der indkøbt kunst for 

96.300 kr. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.  

3) Kassereren aflægger regnskab 

Ingen supplerende kommentarer til årets regnskab. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4) Indkomne forslag 

Ingen foreslag var til behandling. 

5) Fastsættelse af kontingent 

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

6) Valg ifølge vedtægten 

Hanne McLaury og Monica Lindhardt er begge på valg i år og har desværre besluttet ikke at 

genopstille.  
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Ole Bjørn Hansen er ikke på valg, men vil gerne udtræde af bestyrelsen i forbindelse med 

generalforsamlingen. Han vil dog gerne fortsætte som suppleant og tage sig af medlems-

systemet og tilgængelighed af info om SAS Art Club på de sociale medier. I den forbindelse 

informerede han om, at opslag om eksterne arrangementer/udstillinger ikke længere vil blive 

prioriteret. 

Som ny formand valgte generalforsamlingen Vibeke Andersen for en toårig periode. Som 

bestyrelsesmedlemmer blev Gitte Elliott valgt for en toårig periode og Laila Bruun for en etårig 

periode. 

Ole Bjørn Hansen blev valgt til suppleant og Heddi Toft genvalgt. Begge for en etårig periode. 

Jette Sylvest og Annette Lindegaard blev genvalgt som revisorer for en etårig periode.  

7) Eventuelt 

Erik Dalsgaard bad om ordet for at sig tak til hele bestyrelsen for et fortrinligt arbejde for 

foreningen og dens medlemmer. Også her var applaus fra forsamlingen. 

Erik Andersen takkede og roste den afgående formand Hanne McLaury for hendes arbejde som 

både formand for foreningen og som formand for Indkøbsudvalget. 

Også Monica Lindhardt, Ole Bjørn Hansen og Ulrik Weng fik en stor tak for indsatsen, de har 

ydet foreningen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.35.  

 

København, den 4. august 2020 

 

Torben Madsen  

Dirigent Referent 

 

Bestyrelsen pr. 3. august 2020 

Formand Vibeke Andersen  

Kasserer Elin Elmsted 

Bestyrelsesmedlemmer Erik Andersen 

 Laila Bruun  

 Gitte Hjorth Elliott  

Suppleanter Heddi Toft 

 Ole Bjørn Hansen 

Revisorer Jette Sylvest   

 Annette Lindegaard 




