
 

GENERALFORSAMLING 2021 
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 

onsdag den 25. august 2021 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 2020 

Regnskabet vedlægges. 

 

Ad 4 Indkomne forslag 

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

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

Ad 6 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 ulige år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsam-

lingen, mens bestyrelsen selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges to bestyrelses-

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

 

Formand Vibeke Andersen Ikke på valg  

Kasserer Elin Elmsted  På valg – modtager genvalg 

Erik Andersen  På valg – modtager genvalg  

Laila Bruun På valg – modtager genvalg  

Gitte Elliott Ikke på valg  

 

Suppleanter 

Heddi Toft  På valg – modtager genvalg  

Ole Bjørn Hansen  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.

3. august 2021 



 

 

Formandens beretning 

I lighed med sidste års generalforsamling har vi valgt også dette år at indgå aftale med Huone 

om lån af kantinen på Amager Strandvej 392. Sidste års arrangement på stedet fungerede rigtig 

fint, så derfor var det oplagt at indgå samme aftale til dette års generalforsamling. 

Vi har i år valgt at ophøre med ordningen med ”årets lito” og har i stedet kanaliseret pengene 

over til indkøb af kunst til udlodning. Da vi ikke er så mange medlemmer efter coronareduktio-

nerne i SAS, vender vi næppe tilbage til ordningen.  

Ved sidste generalforsamling i august 2020 havde foreningen 170 medlemmer, mens vi i juli 

2021 var 126 i foreningen. Vi håber på at få flere medlemmer, når SAS kommer op i gear igen. 

På grund af årets pandemisituation med nedlukning og restriktioner har vi i år valgt at slå ferni-

sering og generalforsamling sammen. Det er planen, at vi fortsætter med dette.  

Selvom pandemien har lagt kraftige begrænsninger på foreningens aktiviteter i det forgangne 

år, er det alligevel lykkedes at mødes til vellykkede arrangementer på SMK, og der er desuden 

fortaget mange fine indkøb af kunstværker til dette års udlodning.  

I det kommende efterår og vinter håber vi at kunne organisere flere arrangementer, som corona 

har hindret i de sidste 16-18 måneder. 

Indkøbs- og udstillingsudvalget                                                                                                                              

Under nedlukningen kunne vi i lang tid ikke købe kunst. Vi havde dog købt lidt inden nedluknin-

gen, og da der blev åbnet lidt igen, fik vi købt for de resterende penge. Der blev bl.a. indkøbt på 

et par gallerier og på den store kunstudstilling “Kunst for alle” i Lokomotivværkstedet. Der har 

vi før købt, og der er et fint udvalg af meget forskellig kunst.  

Vi har købt ind, så der er 27 numre til bortlodning efter årets generalforsamling. Da de indkøbte 

værker skal være af en vis værdi, vil der i fremtiden blive en reduktion i antallet af kunstværker 

til udlodning. Med færre medlemmer er vi så også færre om at vinde, så gevinstchancerne bliver 

nogenlunde de samme. 

Når vi besøger udstillinger og kunstnere, kommer vi ofte i snak med nogle spændende kunst-

nere, som gerne stiller op til et arrangement, hvor de fortæller om deres kunst. I samarbejde 

med Rejse- og kulturudvalget har vi derfor planer om nogle flere kunstnerbesøg i Danmark. Der 

er foreløbig planlagt et fælles arrangement med SAS Vinklub i oktober 2021 med en kunstner, 

musik og vinsmagning. Vi har også kontakt med en af de kunstnere, vi har købt et billede af om 

et besøg i hendes atelier. 

Udvalgets formand er Laila Bruun. De øvrige medlemmer af udvalget er Sanne Nielsen, Sanne 

Nilsson, Synnøve Wind og Vibeke Andersen.  

Kunst- og kulturudvalget 

Vi har i år ikke haft så mange aktiviteter, da pandemien har sat nogle kraftige begrænsninger 

for, hvad vi har kunnet gennemføre. 

Det er dog blevet til to spændende museumsbesøg på Statens Museum for Kunst (SMK), som 

har haft nogle gode metoder til at gennemføre omvisninger under de mange restriktioner.  



 

 

SMK havde tilrettelagt omvisningerne, så hele gruppen startede med at en kunsthistoriker for-

talte om kunstnere og værker i museets biograf, hvor der kunne holdes den krævede afstand. 

Her blev udstillingen gennemgået, og alle havde lejlighed til tydeligt at høre omviserens forkla-

ringer, der blev ledsaget af billeddokumentation. Der kunne selvfølgelig også stilles spørgsmål. 

Introduktionen varede hver gang en time, hvorefter vi fik lejlighed til i eget tempo at se udstil-

lingerne.  

De to udstillinger, som vi så på denne måde, var dels en udstilling i november 2020 med 24 del-

tagere på den genåbnede udstilling med den nok lidt oversete Anna Ancher, og dels en udstilling 

i maj 2021 med de to spændende kunstnere Emil Nolde og Ernst Ludwig Kirchner. Nolde og 

Kirchner er kendt for deres nyskabende brug af stærke farver og voldsomme penselstrøg med 

inspiration fra mennesker og kulturer fra især Afrika og Oceanien. Til Nolde og Kirchner-omvis-

ningen var vi 16 deltagere. 

Mange deltagere udtrykte sig meget positivt om denne omvisningsform, der gav et større ud-

bytte end den sædvanlige omvisningsform. Vi har da også efterfølgende skrevet til SMK og rost 

arrangementerne. 

Vi måtte desværre også aflyse et planlagt besøg på Kastrupgårdsamlingen, da der efter udsen-

delsen af invitationen blev indført nye restriktioner, så besøget ikke kunne gennemføres. Vi har 

ikke kunnet gennemføre rejser i 2020 og frem til nu som følge af restriktionerne. 

Vi satser på at invitere til to-tre arrangementer i efteråret, men længere rejser uden for Dan-

mark må vente lidt til der er styr på pandemien også i andre lande. 

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. Udvalget er ligeledes ansvarligt for 

udvikling og vedligeholdelse af foreningens medlemskartotek. Da vi ikke er afhængig af eks-

terne IT-leverandører, kan vi stadig holde IT driftsomkostningerne på et absolut minimum. 

Hjemmesiden og Facebook opdateres løbende med foreningens egne arrangementer og ind-

købte kunstværker publiceres. Vi publicerer ikke mere udvalgte invitationer fra gallerier etc.  

I årets løb har vi desuden nedlagt ”SasArtClub-bytte”-gruppen på Facebook, da aktiviteten har 

været næsten ikke-eksisterende i gruppens levetid. 

Alt kommunikation med foreningen inklusive meddelelse af adresse- og e-mail ændringer, samt 

forslag til foreningen skal sendes til foreningens e-mail: saskunst@gmail.com 

 

Udvalget består af Ole Bjørn Hansen og Vibeke Andersen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Vibeke Andersen 

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


 

 

 

 

Resultatopgørelse for 2020 

 

 

Indtægter: 

Kontingent 2020 93.100 

Indtægter i alt 93.100 

 

 

Udgifter: 

Kunstkøb 84.795 

Generalforsamling/fernisering/arrangementer 982 

Møder (udvalg - bestyrelse) 2.743 

Gaver 872 

Kontorartikler/it/gebyrer (inkl. Betalingsservice) 4.883 

Udgifter i alt 94.275 

 

 

Årets underskud 1.175 

  



 

 

Balance pr. 31. december 2020 

Aktiver: 

Kunst til udlodning 84.795 

Bankkonto 19.608 

Bankkonto Rejseudvalg 11.520 

Bankkonto kunstkøb 67 

Aktiver i alt: 115.990 

 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2019 27.127 

Årets underskud -1.175 

Egenkapital pr. 31. december 2019 25.952 

 

Fordring udvalg 5.243 

Kunst til udlodning 84.795 

Passiver i alt: 115.990 

 

Dato: 31. juli 2021 

 

(sign.) 
 

(sign.) 

Vibeke Andersen 

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 forud for generalforsamlingens begyndelse, dvs. senest 

kl. 16.45. Indehaveren af fuldmagten er ansvarlig for at vælge kunstværk for en eventuelt ud-

trukken 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 

Da vi ikke har holdt den sædvanlige fernisering i år, er der fra kl. 16.00 adgang til eftersyn af de 

kunstværker, der udloddes.  

 

Sandwich, vin, øl og vand sælges fra kl. 16.00 af restauranten på stedet. Klubben har ikke no-

get med salget at gøre. Lækre ciabattasandwich til 79 kr. pr. stk. skal forudbestilles senest den 

17. august 2021. Bestilling af sandwich sker ved at skrive til saskunst@gmail.com. Angiv hvor 

mange og hvilke sandwich du ønsker; du kan vælge mellem kylling & bacon, tomat & mozzarella 

eller laks & cream cheese. Betaling sker når du henter dine sandwich med Dankort. 

 

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 de få pladser på 

gæsteparkeringen i kortere tid uden betaling; resten af området kan ikke benyttes.  

 

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
mailto:saskunst@gmail.com


 

 

Fuldmagt til SAS Art Club Denmark’s lod-
trækning ved generalforsamlingen i 2021 

 

Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen forud for generalforsamlingens begyndelse, dvs. se-

nest kl. 16.45. 

 

Indehaveren af fuldmagten er ansvarlig for at udvælge kunstværk for fuldmagtsgiveren. 

 

Undertegnede 
Medlemsnr. Navn Afdeling 

 

 

  

 

giver hermed 

 
Navn 

 

 

 

fuldmagt til på mine vegne at udvælge et kunstværk, hvis jeg bliver udtrukket ved lodtræknin-

gen. 

 

 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 
- 

 


