
 

Side 1 

GENERALFORSAMLING 2019 
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 

torsdag den 21. marts 2019 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 2018 

Regnskabet vedlægges. 
 

Ad 3 Indkomne forslag 

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

 

Ad 6 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

Ad 7 Valg ifølge vedtægterne 

Alle vælges for en 2-årig periode. Formanden og et andet medlem vælges i lige år, kassereren 
og to andre medlemmer i de ulige år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalfor-

samlingen, mens bestyrelsen selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges to bestyrel-

sessuppleanter og to revisorer. Bestyrelsen har i øjeblikket denne sammensætning: 

 

Formand Hanne McLaury Ikke på valg  

Kasserer Elin Elmsted  På valg – modtager genvalg 

Erik Andersen  På valg – modtager genvalg  

Ole Bjørn Hansen På valg – modtager genvalg 

Monica Lindhardt Ikke på valg 
 

Suppleanter 

Heddi Toft  På valg – modtager genvalg  

Ulrik Weng  På valg – modtager genvalg 

 

Revisorer 

Jette Sylvest  På valg – modtager genvalg 

Annette Lindegaard  På valg – modtager genvalg. 

 

Andre forslag til kandidater er naturligvis velkomne på generalforsamlingen.

28. februar 2019 



 

 

Formandens beretning 

Foreningens medlemstal fortsætter desværre med at falde lidt. Vi er 193 medlemmer ved ud-

gangen af februar 2019. Selvom bestyrelsen med medlemmernes hjælp har taget en række ini-

tiativer for at rekruttere nye medlemmer, har det desværre ikke fuldt ud haft den ønskede ef-

fekt. Efter foreningen er kommet på Facebook, er der en del aktivitet fra medlemmerne, men 

kun et par nyindmeldelser, og dem tager vi selvfølgelig imod med kyshånd og byder hjertelig 

velkommen.  

Det lykkedes igen i år at få ekstra billetter til udstillingen ”Kunst for alle” i Lokomotivværkste-

det. Idéen var, at medlemmerne efter først-til-mølle-princippet kunne hente dem i receptionen 

på Amager Strandvej 390, men ingen billetter blev afhentet. Bestyrelsen overvejer, hvordan vi 

kan gøre den slags tilbud mere attraktive, så de bliver udnyttet af medlemmerne. 

På generalforsamlingen i 2018 udtrådte Kurt Christensen efter eget ønske af bestyrelsen efter 

mange år som udvalgsformand og foreningens idémand. Konsekvensen af dette blev desværre, 

at udvalget for film, teater og musik blev nedlagt. Kunst- og kulturudvalget har kun i meget be-

grænset omfang mulighed for at tage sig af disse aktiviteter. 

Foreningen står over for en udfordring med lokale til ferniseringen og generalforsamlingen, da 

kantinen på Amager Strandvej 390 er under ombygning med henblik på udlejning. Bestyrelsen 

arbejder på at finde et lokale, som vi fremover kan bruge. Foreløbig har vi fået lov til at låne 

den nyrenoverede foyer på Amager Strandvej 390. 

Indkøbs- og udstillingsudvalget 
Årets kunstkøb har udelukkende fundet sted ved individuelle kunstner- eller galleribesøg. I år 
blev der ikke købt ind på udstillingen ”Kunst for alle” i Lokomotivværkstedet, da udstillingen ef-

ter udvalgets mening ikke levede op til standarden fra foregående år, fordi man havde taget for 

mange kunstnere ind. I stedet gjorde vi nogle gode køb hos kunstnerne selv og hos enkelte gal-

lerier.  

”Årets lito” er i år en spændende skulptur, der også kan bruges som vinprop. Den er lavet speci-

elt til SAS Art Club af Carsten Fun Jensen, som tidligere har lavet skulpturer til os. Carsten ar-

bejder i et atelier ”Verket” på Sankt Knudsvej på Frederiksberg, som han deler med 4 andre 

kunstnere. Se nærmere om dette spændende sted på www.verket.dk, hvor der er en præ-

sentation af både Carsten Fun Jensen og de øvrige kunstnere og deres arbejder. 

Udvalgets formand er Hanne McLaury. De øvrige medlemmer af udvalget er Sanne Nielsen, 

Sanne Nilsson, Synnøve Wind og Bo Dithmar. Sidstnævnte udtræder af udvalget efter general-

forsamlingen. 

Kunst- og kulturudvalget 
Udvalget har i 2018 arrangeret to rejser og nogle museumsbesøg. 

Vi havde i april måned 2018 en tur til Kroatien hvor vi fik set hovedstaden Zagreb og dens se-

værdigheder, herunder og ikke mindst katedralen, den blå sporvogn, The Stone Gate og en im-

ponerende, engageret og superspændende omvisning på Museum of Contemporary Art, som hu-

ser kroatiske og internationale kunstnere. Vi var 13 deltagere. 

http://www.verket.dk/


 

 

I maj 2018 var der et besøg på Louisiana, som havde en stor udstilling af Picassos keramik. For 

de tilmeldte var der en guided rundvisning i udstillingen. Picasso, der er født og opvokset i Ma-

laga, følte sig livet igennem stærkt forbundet med middelhavskulturens traditioner og myter 

samt til den antikke verdens mytologi og kunst. Dette afspejler sig også i hans keramik, hvor 

det vrimler med fisk og havdyr, tyrefægtere og mytologiske figurer som fauner og kentaurer. 

Der var 11 deltagere. 

Den 12. september 2018 havde vi arrangeret en rundvisning i ruinerne på Christiansborg. Her 

sørgede en guide for, at vi bl. a. fik set fundamentet til det berygtede Blåtårn, hvor Leonora 

Christine sad fængslet i 22 år. Arrangementet blev gennemført med 5 deltagere. 

Den 4. november 2018 var der et arrangement med English afternoon tea på det hyggelige 

Ocean hotel. Der var mulighed for at bytte tidligere udloddede kunstværker. Der var 14 delta-

gere. Desværre var der kun medbragt et billede til bytning, så det blev der ikke noget af denne 

dag. 

En tur til Hamborg i efteråret måtte desværre aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. 

Udvalget har i år inviteret til en kunsttur til Ljubljana i slutningen af marts 2019. Tilmeldingsfri-

sten er den 6. marts 2019 og det ser ud til, at turen bliver mere end fuldtegnet. Lige nu kæm-

per vi for at skaffe yderligere hotelplads. 

Kunst- og kulturudvalget har Erik Andersen som formand. Heddi Toft, Gitte Elliott og Ulrik Weng 

er medlemmer af udvalget. 

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 etc. via e-mails. Husk derfor at melde navne-, adresse- 

og e-mailændringer til saskunst@gmail.com.  

Udover den løbende opdatering af foreningens egne arrangementer og udvalgte invitationer fra 

gallerier etc., har vi i år brugt lidt kræfter på at få formuleret foreningens politik vedrørende be-

handling af persondata, jævnfør den nye persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft sidste 

år. Foreningens politik kan ses på hjemmesiden. Af politikken fremgår, at vi kun gemmer nød-
vendige data til medlemsadministration, at vi passer godt på disse data, og at vi ikke udleverer 

dem til andre. 

Udvikling og teknisk vedligeholdelse af foreningens medlemskartotek, som holder styr på med-

lemmernes adresseoplysninger, kontingentbetaling, lodtrækning af indkøbte kunstværker og 

årets litografi mm, varetages ligeledes af dette udvalg. 

Udvalget består af Ole Bjørn Hansen og Monica Lindhardt. Heddi Toft bistår udvalget med ud-

sendelse af indbydelser, tilbud etc.  

På bestyrelsens vegne 

Hanne McLaury 

http://www.saskunst.dk/
mailto:saskunst@gmail.com


 

 

 

 

Resultatopgørelse for 2018 

 

 

Indtægter: 

Kontingent 2018 121.450 

Auktion fernisering 458 

Jubilæumsgratiale 1.000 

Indtægter i alt 122.908 

 

 

Udgifter: 

Kunstkøb 112.476 

Generalforsamling/fernisering/arrangementer 2.261 

Møder (udvalg - bestyrelse) 5.087 

Gaver 1.493 

Kontorartikler/it/gebyrer (inkl. Betalingsservice) 4.213 

Udgifter i alt 125.530 

 

 

Årets underskud 2.622 

  



 

 

Balance pr. 31. december 2018 

Aktiver: 

Kunst til udlodning 112.476 

Bankkonto 23.567 

Bankkonto Rejseudvalg 10.066 

Bankkonto kunstkøb 11.079 

Aktiver i alt: 157.188 

 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2018 30.389 

Årets underskud -2.622 

Egenkapital pr. 31. december 2018 27.767 

 

Fordring udvalg 16.945 

Kunst til udlodning 112.476 

Passiver i alt: 157.188 

 

Dato: 26. februar 2019 

 

(sign.) 
 

(sign.) 

Hanne McLaury 

Formand 

 Elin Elmsted 

Kasserer 

   

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

(sign.) 
 

(sign.) 

Jette Sylvest 

Revisor 

 Annette Lindegaard 

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. 

Linje 5C holder også lige uden for bygningen. 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 2019 
 

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” 2019 
 

Fuldmagten skal afleveres ved udlevering af "årets lito" 

 
Udleveringen sker ved ferniseringen eller inden generalforsamlingen. 

 

Undertegnede 
Personalenr. Navn Afdeling 

 

 

  

 

giver hermed 

 
Navn 

 

 

 

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

 

 

___________________________________ 

Underskrift 


