
GENERALFORSAMLING 2020
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling

torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.00

i kantinen   på   Amager Strandvej 392 (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 2019
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 
generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges to 
bestyrelsessuppleanter og to revisorer. Bestyrelsen har i øjeblikket denne sammensætning:

Formand Hanne McLaury På valg – genopstiller ikke 
Kasserer Elin Elmsted Ikke på valg
Erik Andersen Ikke på valg
Ole Bjørn Hansen Ikke på valg – men ønsker at udtræde
Monica Lindhardt På valg – genopstiller ikke

Suppleanter
Heddi Toft På valg – modtager genvalg 
Ulrik Weng På valg – genopstiller ikke

Revisorer
Jette Sylvest På valg – modtager genvalg
Annette Lindegaard På valg – modtager genvalg.

Andre forslag til kandidater er naturligvis velkomne på generalforsamlingen.
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Formandens beretning
Foreningens medlemstal fortsætter desværre med at falde. Vi er 176 ved udgangen af februar 
2020. 
Foreningen modtager en del indbydelser til ferniseringer, som bliver lagt på Facebook og 
hjemmesiden, hvilket vi håber, medlemmerne benytter sig af. Desuden modtager vi stadig tilbud
om billetter til stærkt reduceret pris til visse koncerter. Disse tilbud kan også ses på Facebook og
på hjemmesiden.  
Efter renoveringen af Amager Strandvej 390, hvor SAS nu kun råder over ganske få 
kvadratmeter, har det været en stor udfordring for bestyrelsen at finde et egnet lokale til 
ferniseringen og generalforsamlingen. Løsningen er faldet på den ny kantine i stueetagen 
Amager Strandvej 392, som drives af eventfirmaet Huone. Det er ikke optimalt, da forplejning 
skal købes hos dem til restaurantpriser, men det har desværre været den eneste mulighed. Vi 
håber, at medlemmerne har forståelse for dette.  
Indkøbs- og udstillingsudvalget                                                                                        
Årets kunstkøb har for det meste fundet sted ved individuelle kunstner- eller galleribesøg. I år 
blev der købt lidt ind på udstillingen ”Kunst for alle” i Lokomotivværkstedet, da man på 
udstillingen kan være heldig at finde værker til en god pris, ikke mindst fordi vi kender flere af 
kunstnerne, som vi tidligere har købt værker af. Udvalget har også besøgt en udstilling i 
Brøndsalen på Frederiksberg, hvor vi gjorde et par gode køb. 
”Årets lito” er lavet specielt til SAS Art Club af Gitte Blå, som udover at male også er uddannet 
grafiker, og hun har bl.a. gået på Kunstakademiet i Krakow. 
Udvalgets formand er Hanne McLaury. De øvrige medlemmer af udvalget er Sanne Nielsen, 
Sanne Nilsson, Synnøve Wind og Ulrik Weng. 
Kunst- og kulturudvalget
Udvalget har siden sidste generalforsamling arrangeret to rejser og to museumsbesøg.

I marts måned 2019 gennemførte vi en tur til Ljubljana, som er hovedstaden i Slovenien. Ud 
over at se byens seværdigheder havde vi også et dejligt besøg på en Museum of Modern Art, 
hvor en inspirerende omviser gav os en fin oplevelse og gennemgang af museets hovedværker. 
Vi brugte også en dag på en udflugt uden for byen, bl. a. til verdens største underjordiske 
drypstenshuler, hvor adgangen sker med et mindre tog inden der er god plads til en lang 
spadseretur i de spektakulære og fantastiske omgivelser. Vi var 17, der deltog i arrangementet. 

En omvisning på Statens Museum for Kunst i særudstillingen af Vilhelm Marstrands billeder i 
samspil med værker af de to kunstnere Elmgreen og Dragset (vi kender dem fra den flotte 
”Han” på Helsingør Havn) måtte vi desværre aflyse, da museet ikke kunne skaffe en omviser. 

I oktober 2019 gik turen til Split i Kroatien. For mange er split et velkendt sommerferieparadis, 
men uden for sæsonen er her stadig masser af kunst og kultur samt rigtig god og veltillavet 
mad. Vi var en lille flok på 8 deltagere og en lokal guide sørgede for, at vi i et par dage fik 
oplevet både kunst og kultur. Byens Museum of Fine Arts indeholdt i samlingen kunst helt 
tilbage fra det 14. århundrede. Vores omvisning havde dog hovedvægten på museets 
spændende samlinger af moderne kunst og contemporary art. Vi nåede også en tur ud til det 
store fort i Klis, der har lagt kulisser til mange scener i Game of Thrones-filmene. De kulinariske 
oplevelser var sublime på denne tur – ikke mindst overraskede vores lille hotel med en 
fantastisk (og meget billig) middag med alt friskt fra havet helt efter deltagernes eget valg.

I januar 2020 gennemførte vi en omvisning i Kastrupgårdsamlingen, der havde en spændende 
særudstilling af maleren Anders Moseholm. Inden omvisningen havde vi hyggeligt samvær i 
museets cafe. Omvisningen blev varetaget af samlingens museumsinspektør, Kristian 
Rasmussen, der havde godt styr på Anders Moseholms ret store produktion af billedkunst. En 
rigtig interessant eftermiddag.



Udvalget har i år inviteret til en kunsttur til Malaga i slutningen af marts 2020. Tilmeldingsfristen
er den 1. marts 2020.

Kunst- og kulturudvalget har Erik Andersen som formand. Heddi Toft og Gitte Elliott er 
medlemmer af udvalget.

Medie-udvalget:
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 
medlemmerne.

Herudover udsendes indbydelser, tilbud etc. via e-mails; dette administreres dog af Heddi Toft 
(medlemmer, lister m.v.); husk derfor at melde adresse- og email ændringer til foreningens 
email: saskunst@gmail.com.

Hjemmesiden og Facebook opdateres løbende med foreningens egne arrangementer og udvalgte
invitationer fra gallerier etc. Endvidere er der på Facebook oprettet en gruppe 'SasArtClub-
bytte', hvorunder medlemmerne kan publicere kunstværker (fra foreningens udtrækninger), 
man gerne vil have solgt/byttet.

Udvikling og vedligeholdelse af foreningens medlemskartotek, som holder styr på 
medlemmernes adresseoplysninger, kontingentbetaling, lodtrækning af indkøbte kunstværker og
årets litografi mm, varetages ligeledes af dette udvalg.

Udvalget består af Ole Bjørn Hansen og Monica Lindhardt.

På bestyrelsens vegne
Hanne McLaury

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


Resultatopgørelse for 2019

Indtægter:

Kontingent 2019 109.800

Indtægter i alt 109.800

Udgifter:

Kunstkøb 96.300

Generalforsamling/fernisering/arrangementer 4.163

Møder (udvalg - bestyrelse) 4.470

Gaver 262

Kontorartikler/it/gebyrer (inkl. Betalingsservice) 5.245

Udgifter i alt 110.400

Årets underskud 640



Balance pr. 31. december 2019
Aktiver:

Kunst til udlodning 96.300

Bankkonto 21.583

Bankkonto Rejseudvalg 8.953

Bankkonto kunstkøb 21.699

Aktiver i alt: 148.535

Passiver:

Egenkapital pr. 1. januar 2019 27.767

Årets underskud -640

Egenkapital pr. 31. december 2019 27.127

Fordring udvalg 25.108

Kunst til udlodning 96.300

Passiver i alt: 148.535

Dato: 11. februar 2020

(sign.) (sign.)
Hanne McLaury
Formand

Elin Elmsted
Kasserer

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

(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 
lodtrækningen. Gevinster udleveres kun, såfremt medlemmet er til stede eller repræsenteret 
ved stedfortræder med fuldmagt.

Fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse, dvs. senest kl. 
17.00. Indehaveren af fuldmagten er ansvarlig for at vælge kunstværk for en eventuelt 
udtrukken 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 
enkelte 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 
gevinster i den rækkefølge, de bliver udtrukket.

1.

2.

Praktiske oplysninger

Sandwich, vin, øl og vand sælges fra kl. 16.00 af restauranten på stedet. Klubben har ikke noget
med salget at gøre – og priserne er noget højere end sædvanligt. Sandwich skal forudbestilles 
og der kommer en separat bestillingsseddel til alle medlemmer.

"Årets litografi", som ikke blev afhentet ved generalferniseringen, udleveres mellem kl. 16.00 og
17.00.

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

mailto:saskunst@gmail.com


3. Fuldmagt til SAS Art Club Denmark’s lodtrækning ved 
generalforsamlingen i 2020

Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse, dvs. senest 
kl. 17.00.

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 
lodtrækningen.

___________________________________
Underskrift

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

4. Fuldmagt til udlevering af ”Årets lito” 2020

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
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