
 

Side 1 

 

GENERALFORSAMLING 2018 

SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 

torsdag den 15. marts 2018 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 Foreningens regnskab for 2017 

Regnskabet vedlægges. 

 

Ad 3 Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 

 

Under hensyntagen til foreningens medlemstal finder bestyrelsen det tilstrækkeligt, at bestyrel-

sen i fremtiden kun består af fem medlemmer, og bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægterne 

ændret således (ændringerne er markeret med overstregning og rød skriftfarve): 

 

 
 

Ad 6 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

Ad 7 Valg ifølge vedtægterne 

Under forudsætning af, at bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne godkendes, så be-

står bestyrelsen i fremtiden af formand, kasserer og tre andre medlemmer. Alle vælges for en 

2-årig periode. Formanden og et andet medlem vælges i lige år, kassereren og to andre med-

lemmer i de ulige år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens 

bestyrelsen selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter og 

to revisorer. 

  

18. februar 2018 



 

Side 2 

 

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 ikke genvalg 

Ole Bjørn Hansen Ikke på valg 

Ann Tina Eneby På valg – modtager ikke genvalg 

 

Suppleanter 

Heddi Toft  På valg – modtager genvalg  

Agnete Schrøder  På valg – modtager ikke genvalg 

 

Revisorer 

Jette Sylvest  På valg - modtager genvalg 

Annette Lindegaard  På valg – modtager genvalg. 

 

Godkendes bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, så skal der ud over formanden væl-

ges et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår genvalg af formanden og at Monica Lindhardt 

vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Andre forslag er naturligvis velkomne på generalforsamlin-

gen 

 

Godkendes forslaget til ændring af vedtægterne ikke, så skal der ud over formanden vælges to 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Der skal under alle omstændigheder vælges to suppleanter og to revisorer 



 

 

Februar 2018 

Formandens beretning 
For at øge medlemsskaren og fastholde de nuværende medlemmer af SAS Art Club, så bad be-

styrelsen ved generalforsamlingen sidste år medlemmerne om at komme med gode ideer og 

forslag til, hvordan vi kan gøre aktiviteterne i SAS Art Club endnu mere attraktive. Der kom 

mange gode forslag, som bestyrelsen har arbejdet målrettet med. Vi har opnået at fastholde de 

nuværende medlemmer, men har kun fået få nye medlemmer.  

Vi prøvede noget nyt ved at få etableret et arrangement sammen med SAS Vinklub, hvor der 

både var kunstforedrag,  musik og vinsmagning. Det blev en kæmpe succes med supergod 

stemning, og et par deltagere viste også interesse for at blive medlem af SAS Art Club. Arrange-

mentet er også omtalt nedenfor under Udvalget for Film, teater og musik. 

Det var lykkedes bestyrelsen at få fem ekstra billetter til udstillingen ”Kunst for alle” i Lokomo-

tivværkstedet. Ideen var, at fem medlemmer skulle være med til at købe kunst sammen med 

indkøbsudvalget. På den måde kunne der skabes en mere direkte mulighed for medlemmerne til 

at deltage i en af de vigtigste aktiviteter i SAS Art Club og på den måde påvirke dele af det år-

lige indkøb af kunst. Desværre var der ingen medlemmer, der meldte sig til at tage denne 

spændende udfordring op. Invitationen blev lagt på Facebook og på hjemmesiden, men denne 

kommunikation har nok ikke været tilstrækkelig. Det er en sag, vi efterfølgende har drøftet rig-

tigt meget i bestyrelsen, og det vil vi gerne have en dialog med medlemmerne om. 

Ved ferniseringen sidste år var der stor interesse for auktionen over ”Årets lito” fra tidligere år. 

Derfor har vi besluttet at gentage succesen ved ferniseringen i år.  

Indkøbs- og udstillingsudvalget 

Udover individuelle kunstnerbesøg, besøgte vi også i 2017 udstillingen ”Kunst for alle”, som var 

flyttet til Lokomotivværkstedet. Vi gjorde nogle gode køb, fordi vi handler direkte med kunst-

nerne, og derfor sparer galleriernes avance. Desuden får vi en god snak med kunstnerne om de-

res teknik og ide bag det enkelte kunstværk. 

Årets litografi er denne gang 10 forskellige tryk, som Jette Isaksen har lavet specielt til SAS Art 

Club. På Jette Isaksens hjemmeside www.JetteIsaksen.com vises en del af hendes øvrige vær-

ker. 

Udvalgets 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 2017 arrangeret to rejser og nogle museumsbesøg. 

Vi havde i marts måned 2017 en velbesøgt tur til Bulgarien hvor vi fik set hovedstaden Sofia og 

dens seværdigheder, herunder og ikke mindst domkirken og en imponerende, engageret og su-

perspændende omvisning på National Art Gallery. Vi var 18 deltagere. 

I oktober 2017 besøgte vi Irlands hovedstad Dublin. Her så vi Irlands ældste kirke St. Patrick’s 

Cathedral. Et besøg blev det også til på Hugh Lane Gallery, hvor vi havde en superspændende 

guided tur i den store og meget imponerende samling af moderne kunst. Vi så også Francis Ba-

cons specielle og imponerende værksted, der er integreret i museet. Det blev også til et besøg 

https://www.jetteisaksen.com/


 

 

på Guinness Storehouse, hvor vi ligesom de andre over en million årligt besøgende fik smagt på 

noget rigtig godt øl.   

Den 16. august 2017 var der er rundvisning på Eremitage slottet i Dyrehaven. Den markante og 

smukke bygning med fantastisk udsmykning blev opført som jagtslot af Christian VI i årerne 

1734-36 og står nu efter totalrenovering i uændret skikkelse. Vi var 20 deltagere til en spæn-

dende omvisning med guide.  

En planlagt rundvisning på Arken blandt Martin Bigums værker var der desværre ikke tilstræk-

keligt deltagere til at gennemføre.  

Udvalget har udsendt en invitation til årets første rejse, der går til Zagreb i Kroatien. Turen fore-

går den 16.-19. april 2018 

Rejse- og kulturudvalget har Erik Andersen som formand. Heddi Toft, Gitte Elliott er medlemmer 

af udvalget. 

Udvalget for Film, teater og musik 

Udvalget har i årets løb gennemført fire arrangementer. 

Den 4. februar 2017 var vi 10 tilmeldte på Den sorte Diamant til en dejlig koncert med bl. a. 

Randi Laubek og bandet Old News i Dronningesalen. Inden koncerten blev der kigget på diverse 

udstillinger og indtaget lidt aftensmad.  

 

I april 2017 vistes filmen “En italiensk Familie” på Posthus teatret for 10 deltagere fra SAS Art 

samt et antal andre gæster.  

 

Et mindre antal medlemmer deltog under Jazzfestivalen i en jazz-gudstjeneste i Vor frue Kirke 

og jazz-sejlads med Kanalrundfarten. 

 

I november måned 2017 gennemførte vi sammen med SAS Vinklub et succesfuldt arrangement 

i Kunsthuset. Der var 40 tilmeldte i alt, heraf ca. 30 fra SAS Art Club.  

En planlagt tur til Hamburg med forestilling i Staatsoper og koncert i det nye og allerede meget 

berømte Elbphilharmonie måtte desværre opgives, da det trods lynhurtig reaktion var umuligt 

at skaffe billetter til Elbphilharmonie. 

Vi forsøgte med forestillingen “And over bord” på Cafe Liva i slutningen af november 2017, men 

det blev ikke gennemført på grund af manglende medlemsinteresse.  

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

Medieudvalget 

Dette lille udvalg har til opgave at kommunikere foreningens aktiviteter ud til medlemmerne 

gennem hjemmesiden www.saskunst.dk samt på Facebook. 

Input modtages fra den øvrige bestyrelse og de andre udvalg, men også gerne fra medlem-

merne. Herudover udsendes indbydelser, tilbud mv. via e-mails; dette administreres dog af 

Heddi Toft (medlemmer, lister m.v.).  

http://www.saskunst.dk/


 

 

Vi har på det seneste forsøgt at få peppet Facebook lidt op. Vi har også opfordret medlemmerne 

til selv at bruge SAS Art Clubs område på Facebook med input om gode oplevelser inden for 

kunst- og kulturområdet. 

SAS Art Club modtager mange indbydelser fra gallerier og kunstnere til ferniseringer og udstil-

linger. Mange af dem lægger vi på hjemmesiden og Facebook. Ikke alt kommer videre, da invi-

tationerne i nogle tilfælde kræver en del ombrydning for at få det publiceret i pdf-format og kva-

liteten af indbydelserne er også svingende. 

Udover kommunikationen til medlemmerne, vedligeholdes foreningens medlemssystem, som 

holder styr på medlemmernes adresseoplysninger, kontingentbetaling mm. Dette system bruges 

også til den årlige udlodning af de indkøbte kunstværker samt litografi-udtrækningen. 

Udvalget består af Ole Bjørn Hansen (formand) og Monica Lindhardt. 

 

På bestyrelsens vegne 

Hanne McLaury 



 

 

 

Resultatopgørelse for 2017 

 

 

Indtægter: 

Kontingent 2017 131.100 

Auktion fernisering 6.640 

Indtægter i alt 137.740 

 

 

Udgifter: 

Kunstkøb 133.140 

Generalforsamling/fernisering/arrangementer 387 

Møder (udvalg - bestyrelse) 6.521 

Gaver 200 

Kontorartikler/it/gebyrer (inkl. Betalingsservice) 4.863 

Udgifter i alt 145.111 

 

 

Årets underskud 7.371 

  



 

 

Balance pr. 31. december 2017 

 

Aktiver: 

Kunst til udlodning 133.140 

Bankkonto 25.110 

Bankkonto Rejseudvalg 10.078 

Bankkonto Musik/Film/Teater 5.099 

Bankkonto kunstkøb 28.064 

Aktiver i alt: 201.491 

 

 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2017 37.760 

Årets underskud -7.371 

Egenkapital pr. 31. december 2017 30.389 

 

Fordring udvalg 37.962 

Kunst til udlodning 133.140 

Passiver i alt: 201.491 

 

 

Dato: 16. februar 2018 

 

 

(sign.)  (sign.) 

Hanne McLaury 

Formand 

 Elin Elmsted 

Kasserer 

   

   

Regnskabet er i overensstemmelse med foreningens bilag, som vi har revideret. 

 
   

(sign.)  (sign.) 

Jette Sylvest  Annette Lindegaard 

Revisor  Revisor 



 

 

 

 

Lodtrækning om de indkøbte kunstværker 

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 lodtræknin-

gen. Gevinster udleveres kun, såfremt medlemmet er til stede eller repræsenteret ved stedfor-

træder 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 udtruk-

ken 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 en-

kelte 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 ge-

vinster 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 generalferniseringen, udleveres mellem kl. 15.30 og 

16.30. 

 

Det er desværre ikke muligt at opnå dispensation fra parkeringsreglerne på området. 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 tre timer uden betaling; resten af området kan 

ikke benyttes. Der kan også parkeres på vejene mod betaling, men der er begrænset plads. 

 

Husk at melde adresseændring, navneændring, ændring af e-mailadresse og overgang til pensi-

oniststatus til foreningen på e-mail saskunst@gmail.com. 

mailto:saskunst@gmail.com


 

 

Fuldmagt til SAS Art Club Denmark’s lodtrækning ved generalforsamlingen i 2018 
 

Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse – eller 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 at udvælge et kunstværk, hvis jeg bliver udtrukket ved lodtræknin-

gen. 

 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 

------------------------------------------- klip her -------------------------------------------------------------------- 

 

Fuldmagt til udlevering af ”Årets lito” 2018 
 

Fuldmagten skal afleveres ved udlevering af "årets lito" 

 

Udleveringen sker ved generalferniseringen eller inden generalforsamlingen. 

 

Undertegnede 
Personalenr. Navn Afdeling 

 

 

  

 

giver hermed 

 
Navn 

 

 

 

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

 

 

___________________________________ 

Underskrift 




