
 

Side 1 

GENERALFORSAMLING 2022 
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 

torsdag den 17. marts 2022 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 2021 

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 Vibeke Andersen På valg – modtager genvalg 

Kasserer Elin Elmsted  Ikke på valg 

Erik Andersen  Ikke på valg 

Laila Bruun Ikke på valg 

Gitte Elliott På valg – modtager genvalg 

 

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.

2. marts 2022 



 

 

Formandens beretning 

Vi har igen i år indgået aftale med Huone om lån af kantinen på Amager Strandvej 392 til årets 

generalforsamling. Vi er glade for dette arrangement, da lån af kantinen er gratis for foreningen. 

Forplejning skal købes hos Huone til restaurantpriser, og der stiger prisen beklageligvis på køb 

af deres sandwichs (se under ”Praktiske Oplysninger”).  

Ved sidste års generalforsamling i august 2021 havde foreningen 126 medlemmer, mens vi i 

dag er 121 medlemmer i foreningen. Der er nyindmeldt ni medlemmer siden forrige generalfor-

samling.  

På generalforsamlingen sidste år modtog vi en opfordring til at lave et opslag hos IFKL – Ind-

købsforeningen Københavns Lufthavne & SAS Personaleindkøbsring for erhvervelse af nye med-

lemmer. IFKL har givet tilladelse hertil og opslaget er på vej. Vi håber, vi via denne type gratis 

reklame for os selv kan tiltrække nye medlemmer. Samtidig er vi i gang med at med at opda-

tere indmeldingsprocessen på foreningens hjemmeside, sådan den bliver forenklet og mere tids-

svarende.  

Selvom vi er blevet en mindre forening med en begrænset indtægt, er det igen lykkedes at 

strække budgettet, sådan at der er mange fine værker til udlodning. Der er ligeledes afholdt et 

par succesfulde arrangementer, og denne succes tænker vi at opretholde med nye arrangemen-

ter i det kommende år. 

Indkøbsudvalget 

Vi har købt kunst, så vi har 21 numre til bortlodning. Det svarer til, at der er gevinst til hvert 

sjette medlem. Vi har bestræbt os på, at værdien på hvert lod er mindst 2.000 kr. og højst 

5.000 kr. 

 

Mange af årets kunstindkøb har fundet sted på kunstmesserne Art or Future, Art Nordic og CPH 

Art Space. Desuden er der lavet indkøb ved individuelle kunstner- og galleribesøg. Vi har forsøgt 

at købe ind, så der er lidt for enhver smag. 

 

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

Nilsson og Vibeke Andersen.  

Kunst- og kulturudvalget 

I det halve år, der er gået fra slutningen af august 2021, hvor vi holdt generalforsamling sidst 

og frem til i dag, har der igen været Corona-restriktioner. Vi har derfor ikke gennemført rejser, 

museumsbesøg og besøg hos kunstnere i samme omfang som tidligere. 

Det er dog blevet til to spændende og velbesøgte arrangementer.  

Kunst, vin og musik 

I oktober 2021 gennemførte vi sammen med SAS Vinklub et arrangement med kunst, vin og 

musik. Arrangementet var velbesøgt og fuldtegnet med 31 deltagere. Galleri KUNST HUSET hos 

Svend Andresen på Vodroffsvej lagde hus til. 

Kunstner og konservator Natalie Watts tog sig af kunsten. Hun fortalte og viste dels noget af sin 

egen kunst og dels om nogle fantastiske konservatoropgaver, som hun havde løst. Med i årets 

lodtrækning er et af hendes billeder, og der var også medlemmer, der købte andre værker af 

hende ved arrangementet.  



 

 

Vinen tog Bo Johansen fra Vin & Vin i Greve sig af. Smagningen var koncentreret om fantastiske 

tyske hvid- og rødvine. Bo forstod at fastholde det efterhånden feststemte publikum med gode 

introduktioner til de fire vine, som vi smagte. Vinene var så gode, at flere af deltagerne straks 

afgav ordrer på både 12 og 24 flasker. Gode kræfter fra de to klubber havde sørget for lække-

rier af fast føde til indtagelse under smagningen. 

Musikken var et kapitel for sig. Thomas Negrijn, som er sanger og sangskriver, havde publikum 

i sine hule hånd i en hel time. Der var musik og sang fra rock over Kim Larsen og til ”Gå med i 

Lunden”, altså noget for enhver smag – og deltagerne fulgte opfordringerne til ved flere lejlighe-

der at synge med. 

Tre timer kan være lang tid, men med et varieret og spændende program, så forsvandt timerne 

som dug for solen. 

Willumsen og Munch 

En søndag i november 2021 havde vi samlet en flok på 17 til et besøg på Willumsens Museum i 

Frederikssund. De fleste mødtes til en hyggelig frokost på Toldboden inden udstillingen. Museet 

havde en særudstilling ”Edward Munch og fotografiet”, som var målet for vores arrangement. En 

lille misforståelse havde imidlertid sneget sig ind i museets valg af omviser til os. Hun havde 

ikke fået besked om, at det var særudstillingen vi skulle omvises i – så vi fik den fulde tur på 

museet inkl. Munch-delen, og det gjorde bestemt ikke besøget mindre værdsat af deltagerne.  

Fremtidsplaner 

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

må vente lidt, til der er styr på pandemien også i andre lande. I kan forvente at få invitation til 

omvisning i udstillingen på Ordrupgaard om Gauguin & hans venner, et kunstnerbesøg hos Glas-

seriet i Dragør og yderligere et kunstnerbesøg hos Henrik Schütze på Christianshavn. Efterårs-

planerne har vi ikke lagt endnu. 

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 udvikle og vedligeholde foreningens medlemskartotek samt 

sikre al kommunikation til medlemmerne om forenings aktiviteter. Hertil har vi anvendt forenin-

gens hjemmeside samt Facebook. I fremtiden vil denne kommunikation med medlemmerne ske 

via foreningens hjemmeside www.saskunst.dk og ved e-mails/fysisk brev.  

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med foreningens egne arrangementer og indkøbte 

kunstværker publiceres.  

Al 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 2021 

 

 

Indtægter: 

Kontingent 2021 78.350 

Indtægter i alt 78.350 

 

 

Udgifter: 

Kunstkøb 70.200 

Generalforsamling/fernisering/arrangementer 1.958 

Møder (udvalg - bestyrelse) 3.812 

Gaver 0 

Kontorartikler/it/gebyrer (inkl. Betalingsservice) 4.100 

Udgifter i alt 80.070 

 

 

Årets underskud 1.720 

  



 

 

Balance pr. 31. december 2021 

Aktiver: 

Kunst til udlodning 70.200 

Bankkonto 17.888 

Bankkonto Rejseudvalg 7.418 

Bankkonto kunstkøb 7.430 

Aktiver i alt: 102.936 

 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2021 25.952 

Årets underskud -1.720 

Egenkapital pr. 31. december 2021 24.232 

 

Fordring udvalg 8.504 

Kunst til udlodning 70.200 

Passiver i alt: 102.936 

 

Dato: 2. marts 2022 

 

(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 

Fra kl. 16.00 er der adgang til generalforsamlingslokalet for eftersyn af årets 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 ciabatta sandwich til 115 kr. pr. stk. skal forudbestilles senest den 9. marts 2022. Be-

stilling 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 med Dankort sker når du henter dine sandwich. 

 

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 2022 
 

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

kl. 16.45. 

 

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

 

Undertegnede 

Medlem 

nr. 
Navn Afdeling 

 

 

  

 

giver hermed 

 

Navn 

 

 

 

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

gen. 

 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 


