
 

Referat af

generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 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 vedtægten

7. Eventuelt

1) Valg af dirigent
Hanne McLaury bød velkommen til årets generalforsamling. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Torben Madsen som dirigent, hvilket 
generalforsamlingen godkendte.

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.

Hanne havde supplerende bemærkninger til beretningen, idet generalforsamlingen fra 2020 ikke
længere kan huses i kantinen på Amager Strandvej, da SAS ikke længere har ejerskab eller 
brugsret. Løsning skal findes.

Kurt Christensen spurgte til bestyrelsens holdning til foreningens opretholdelse. Han havde 
tidligere hørt om en nedre grænse for antallet af medlemmer på ca. 100. 

Hanne McLaury redegjorde for det fokus, som bestyrelsen har på udfordringen med antallet af 
medlemmer, der nu er på 193. 

Torben Madsen oplyste, at det er generalforsamlingen, der i sidste ende skal beslutte en 
opløsning af SAS Art Club.

Gitte Elliott fremlagde synspunktet, at bl.a. fremmødet på generalforsamlingen indikerer, at 
medlemmerne støtter op om foreningen. Det er desuden ganske få arrangementer, der er blevet
aflyst på grund af manglende interesse i forhold til antallet af gennemførte arrangementer. Så 
længe der er opbakning til foreningens arrangementer og nogen, der påtager sig at arrangere, 
så bør vi da opretholde foreningen. Der var applaus fra salen til dette synspunkt. 
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Et medlem spurgte ind til, hvordan nye medarbejdere bliver opmærksomme på eksistensen af 
diverse sektioner i SAS-regi. Han foreslog, en brochure udleveret via personaleafdelingen. Det 
kunne efter formandens vurdering sandsynligvis ikke realiseres. Det blev også foreslået, at 
udsende information via SAS-klubben. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for udsendelse af
information om SAS Art Club til nyansatte og til SAS-klubbens medlemmer.

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
Elin Elmsted blev genvalgt som kasserer for en toårig periode. Erik Andersen og Ole Bjørn 
Hansen blev genvalgt for en toårig periode. 

Heddi Toft og Ulrik Weng genvalgt som suppleanter for en etårig periode. Jette Sylvest og 
Annette Lindegaard blev genvalgt som revisorer for en etårig periode. 

7) Eventuelt
Der blev stillet forslag om et forum – fx på hjemmesiden – hvor medlemmer kunne sætte kunst 
til bytte/salg. Ole Bjørn Hansen, der er ansvarlig for SAS Art Club hjemmesiden, vil undersøge 
muligheden, men også muligheden for en løsning via foreningens side på Facebook vil han 
overveje.

Ulrik Weng supplerede med, at byttetemaet havde været forsøgt på et arrangement uden større
succes.

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.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.50. 

København, 22. marts 2019

Torben Madsen Gitte Elliott
Dirigent Referent
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