
 

Side 1 

GENERALFORSAMLING 2023 
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 

torsdag den 23. marts 2023 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 2022 

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 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.

10. februar 2023 



 

 

Formandens beretning 

Det er endnu engang lykkedes os at for lov til at låne kantinen på Amager Strandvej 392 til 

årets generalforsamling. Det har stor betydning for os fortsat at have denne mulighed, da lån af 

kantinen stadig er gratis for os. I lighed med sidste år køber vi sandwich og drikkevarer til re-

staurantpriser (se under ”Praktiske Oplysninger”).  

Vi har i dag 116 medlemmer, mens vi ved generalforsamlingen i marts sidste år havde 121 

medlemmer. Trods vores medlemsnedgang over de sidste år er SAS Art Club Denmark stadig en 

af de største klubber i SAS. Vi er også glade for at kunne notere, at vi modtager nye medlem-

mer via den nye indmeldelsesproces på foreningens hjemmeside www.saskunst.dk. 

Ved dette års lodtrækning af de indkøbte værker vil vi genindføre opråb af hvor mange lodder 

den enkelt udtrukne har i puljen. Reglerne for antal lodder, som det enkelte medlem tildeles, er 

beskrevet nedenfor i afsnittet ”Lodtrækning om de indkøbte kunstværker”.  På generalforsamlin-

gen er alle velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen for oplysning om, hvor mange lod-

der man har i puljen. 

Som det fremgår under beretningen fra ”Kunst og kulturudvalget” er tre af dette års kunstvær-

ker indkøbt i forbindelse med kunstner/galleri besøg. De medlemmer, der deltog i arrangemen-

terne, har således haft stor indflydelse på indkøbet. 

Indkøbsudvalget 

Da vi er blevet lidt færre medlemmer, er der derfor heller ikke helt så mange penge til indkøb af 

kunst. Vi har dog bestræbt os på at få købt nogle gode ting, som har en minimumværdi på 

2.000 kr. og maksimumværdi på 5.000 kr. pr. lod. Vi er kommet op på 19 værker til udlodning i 

år (kun to mindre end sidste år). Smag og behag er forskellig, men der er forhåbentlig noget for 

enhver smag 

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

Nilsson og Vibeke Andersen.  

Kunst- og kulturudvalget 

Siden generalforsamlingen i 2022 har vi gennemført en række arrangementer i Danmark, som 

har været forholdsvis velbesøgte – og flere endda overtegnet eller fuldtegnet. 

Besøg hos Henrik Schütze 

I marts 2022 var 16 medlemmer på besøg hos Henrik Schütze på Christianshavn. Vi har tidli-

gere besøgt Henrik, da han havde galleri på Christiania. Henrik maler ofte italienske motiver el-

ler motiver fra Christiania. SAS Art Club købte et værk til udlodning på generalforsamlingen. 

Gauguin og hans venner 

I april var vi 18, der besøgte den utroligt spændende udstilling på Ordrupgaard ”Gauguin og 

hans venner”. Udstillingen viste, hvordan Paul Gauguin og kunstnerkredsen omkring ham skabte 

et helt nyt og malerisk udtryk i slutningen af det 19. århundrede. Udstillingen var utrolig velbe-

søgt, og vores guide havde vanskeligt ved at få os frem til dele af udstillingen, som vi derfor 

måtte besigtige på egen hånd. Det har vi reklameret til museet over og vi har også fået økono-

misk kompensation fra museet. 

http://www.saskunst.dk/


 

 

Glasseriet Dragør 

Lørdag den 11. juni mødtes 13 medlemmer til et besøg hos Rikke Bruzelius i Glasseriet Dragør. 

Rikke fortalte og demonstrerede sin metode for fremstilling af glaskunst. Rikkes glaskunst lader 

fantasien og indlevelsen få frit spil i sammensmeltede farvekombinationer og harmonisk form-

givning. Glassets skrøbelighed ynder hun at fremhæve ved at lade metal og glas forenes i en 

kontrastfyldt symbiose. Der var lejlighed til at deltagerne kunne prøve teknikken. Ved besøget 

blev der indkøbt et værk, som deltagerne valgte i fællesskab. Værket udloddes på årets gene-

ralforsamling. Besøget blev afsluttet med en herlig lørdagsfrokost på Dragør Badehotel. 

Galleri Unicorn 

På oktobers første dag besøgt 10 medlemmer (maksimum) Lene Stevns Jensen i hendes galleri, 

hvor hun fortalte om, hvordan hun modellerer sine krukker og hvordan hun støber i bronze og 

arbejder i tænder? Utroligt spændende at høre om de meget komplicerede processer, der skal 

til, inden et smukt kunstværk er skabt. Lene bød på tapas og vin. Også her blev indkøbt en stor 

keramikkrukke, som udloddes på generalforsamlingen. Lørdagen afsluttedes med at deltagerne 

spiste en dejlig frokost på restaurant ”Under Uret”. 

Matisse ”Det røde atelier” 

En søndag i november havde ni medlemmer mod på at besøge Matisse-udstillingen på Statens 

Museum for Kunst SMK. Vores guide førte os rundt i udstillingen, der skulle forestille kunstne-

rens atelier i den parisiske forstad Issy-les-Moulineaux fyldt med hans egne malerier, skulptu-

rer, møbler og dekorative genstande.  

Kasper Eistrup på Kastrupgaardsamlingen 

En lille flok på syv mødtes den sidste søndag i november på Kastrupgaardsamlingen til en om-

visning på Kasper Eistrup-udstillingen. I udstillingen var vist Eistrups store og omfattende vær-

ker på papir – både tegninger og originalværker, samt hele hans grafiske produktion fra 

1990’erne til nu. 

Fremtidsplaner 

Vi satser på at invitere til to-tre arrangementer i foråret, herunder overvejelser om en kunst-

rejse til Belfast i Nordirland. 

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 via foreningens hjemmeside 

www.saskunst.dk. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med foreningens egne arrangemen-

ter 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 2022 

 

Indtægter: 

Kontingent 2022 70.100 

Indtægter i alt 70.100 

 

 

Udgifter: 

Kunstkøb 64.400 

Generalforsamling/fernisering/arrangementer 1.624 

Møder (udvalg – bestyrelse) 3.648 

Gaver 199 

Kontorartikler/it/gebyrer (inkl. Betalingsservice) 4.526 

Udgifter i alt 74.397 

 

 

Årets overskud 4.297 

  



 

 

Balance pr. 31. december 2022 

Aktiver: 

Kunst til udlodning 64.400 

Bankkonto 13.492 

Bankkonto Rejseudvalg 11.594 

Bankkonto kunstkøb 7.452 

Aktiver i alt 96.938 

 

Passiver: 

Egenkapital pr. 1. januar 2022 24.232 

Årets underskud -4.297 

Egenkapital pr. 31. december 2022 19.935 

 

Fordring udvalg 12.603 

Kunst til udlodning 64.400 

Passiver i alt 96.938 

 

Dato: 7. februar 2023 

 

(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 to kvartaler, deltager i lodtræknin-

gen. Gevinster udleveres kun, hvis medlemmet er til stede eller repræsenteret ved stedfortræ-

der 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. 16.30 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 2023. 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 2023 
 

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

16.45. 

 

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

 

Undertegnede 

Medlems 

nr. 
Navn Afdeling 

 

 

  

 

giver hermed 

 

Navn 

 

 

 

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

gen. 

 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 


