
Referat af Generalforsamling torsdag den 16. marts 2017

Dagsorden:

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 kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. Samtidig kunne han fortælle, at foreningen i år har eksisteret i 40 år.

2) Formandens beretning:
Formanden beretning er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Hanne havde 
ikke yderligere kommentarer til beretningen, udover en opfordring til medlemmerne om at 
komme med aktivitetsforslag for at øge antallet af nye medlemmer. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger og med applaus. 

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

4) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr./md. Forslaget godkendt.

5) Foreningens fremtid – medlemsdialog v/Kurt Christensen:
Kurt redegjorde for de tiltag, man allerede har foretaget for at tiltrække nye medlemmer, og kom
med opfordring til forsamlingen om at byde ind med ideer til hvervning og arrangementer, der 
kan tiltrække nye medlemmer, og hvilke medlemmer vi ønsker at tiltrække.

Tre medlemmer (Willy, Berit og Pia) havde i årets løb hjulpet bestyrelsen med forslag til at 
arbejde videre med nye tiltag. Under den livlige debat foreslog forsamlingen en række initiativer, 
som her nævnes i uprioriteret rækkefølge:
- Samarbejde med fx SAS vinklub om rejser, hvor kunst, kultur (opera) og vinsmagning indgår
- Kontakte Københavns Lufthavn om evt. samarbejde – måske sammenlægning af 

kunstforening (hvis de har en sådan!). Her kan nævnes, at fx SAS indkøbsring er fusioneret 
med lufthavnens indkøbsforening.

- Klubaftener med fx bankospil og foredrag ved kunstnere
- Belønning hvis man skaffer medlem – fx ekstra lodder
- Ny sammensætning af indkøbsudvalg – meget af ”det samme”, der bliver købt ind – eller evt. 

tilbud til medlemmer om at deltage ved indkøb af kunst
- Samarbejde med HR i SAS for at distribuere info om foreningen til nyansatte og SAS Klubben
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- Større fokus på Facebook og fx intranet (foreslået af kabineansat, idet kabinen har mange 
vikarer og også nyansætter)

- Større fokus på ungdom og moderne kunst og musik, da man ikke tiltrækker denne gruppe 
med fx Monet-udstillinger o.l.

- Overvej om navnet SAS Art Club skal ændres
- Samarbejde med kunstforeningerne i Sverige og Norge – og andre luftfartsselskaber

 
6) Valg ifølge vedtægterne:

Elin Elmsted blev genvalgt som kasserer for to år, Bestyrelsesmedlemmernerik Andersen og Ole 
Bjørn Hansen var også på valg, og blev begge genvalgt for en to år.

Suppleanterne vælges for et etårig periode. Ud over Heddi Toft og Monica Lindhardt valgte 
Agnete Schrøder at opstille til de to poster. Det førte til, at stemmesedler måtte improviseres, så 
skriftlig afstemning kunne finde sted. Resultatet blev, at som foreningens suppleanter det næste 
år er Heddi Toft og Agnete Schrøder valgt.

Nuværende revisorer – Jette Sylvest og Annette Lindegaard - blev genvalgt.

Bestyrelsen pr. 16. marts 2017
 
Formand : Hanne McLaury
Kasserer : Elin Elmsted
Bestyrelsesmedlemmer : Erik Andersen

Ann Tina Eneby
Kurt Christensen
Ole Bjørn Hansen

Suppleanter : Heddi Toft
Agnete Schøder

Revisorer : Jette Sylvest
Annette Lindegaard

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18:12 – hvorefter lodtrækning af indkøbte værker kunne gå i 
gang.

København, 23. marts 2017

Torben Madsen Gitte Elliot
Dirigent Referent
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