Referat af
generalforsamling torsdag den 25. august 2021 kl. 17.00
med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg ifølge vedtægterne
Eventuelt

1)
Valg af dirigent
Foreningens formand Vibeke Andersen bød velkommen til årets generalforsamling, som også i
år var udsat fra marts. Det nøjagtige antal medlemmer, der havde tilmeldt sig har vi desværre
ikke, men det skønnes til at være mellem 60-70.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Torben Madsen som dirigent, hvilket generalforsamlingen godkendte med applaus.
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.
Formanden gjorde opmærksom på, at foreningen også fremover vil slå fernisering og
generalforsamling sammen.
Formanden meddelte, at bestyrelsen i år havde valgt at droppe produktionen af den ellers så
populære – nu som fremover – ’Årets Lito’ og i stedet bruge pengene på øvrige kunstindkøb. Til
udlodning i år er 27 værker til sektionens nuværende 126 medlemmer.
Kunstforeningen vil fortsat lave rejser, tage på kunstnerbesøg og arrangere omvisninger på
kunstudstillinger. I det forgangne Corona-år er det dog kun blevet til to arrangementer, nemlig
omvisning på henholdsvis Anna Ancher og Kircher & Nolde udstillingerne på Statens Museum for
Kunst.
Siden generalforsamlingen i 2020 er medlemsantallet dalet til 126 mod 170 i 2020. Vi har derfor
behov for at hverve nye medlemmer – SAS-ansatte som eksterne. På spørgsmål fra salen, om
hvorvidt nyansat personale bliver gjort bekendt med eksistensen af bl.a. vores sektion, måtte
formanden umiddelbart melde tilbage, at det vil blive undersøgt.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.
3)
Kassereren aflægger regnskab
Eneste supplerende kommentarer til årets regnskab var, at 91 % af foreningens indtøgter er
blevet brugt på indkøb af kunst. 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 til kassererposten. Erik Andersen og Laila Bruun blev ligeledes
genvalgt for en toårig periode.
Suppleanter til bestyrelsen Heddi Toft og Ole Bjørn Hansen blev genvalgt for en etårig periode –
det samme gjaldt revisorerne Jette Sylvest og Annette Lindegaard.
7)
Eventuelt
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
-

Hvor mange (eller få) skal medlemsskaren være, før vi må lukke ned?
Svar: Det har bestyrelsen ikke lagt sig fast på, men der bliver holdt øje med situationen.
Vi vil meget gerne forøge antallet af medlemmer til 200 – interne såvel som eksterne er
velkomne.

-

Bliver ansatte, der stopper (afskediges eller forlader af egen drift) kontaktet for evt.
fortsat medlemskab?
Svar: Erik Andersen forsøger at kontakte kollegaer, der af den ene eller anden grund
forlader SAS for at fastholde dem som medlemmer.

-

Kunne man lave en konkurrence om at skaffe flere medlemmer?
Svar: Bestyrelsen tager spørgsmålet med i sine overvejelser.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.31.
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