
 

 

  

 

Referat af 

generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.00 

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 

 

1) Valg af dirigent 

Foreningens formand Vibeke Andersen bød velkommen til årets generalforsamling. På trods af 

et faldende antal medlemmer af sektionen, var det glædeligt at konstatere, at omkring 80 med-

lemmer var mødt op. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Torben Madsen som dirigent, hvilket generalforsam-

lingen godkendte med applaus. 

Torben Madsen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Samtidig gjorde han opmærksom på, at det i forbindelse 

med lodtrækningen vil blive oplyst, hvor mange lodder vinder/vindere hver især deltager med i 

puljen. 

2) Formanden aflægger beretning 

Formandens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Til udlodning i år er 19 værker til sektionens nuværende 116 medlemmer. Derudover vil der 

blive afholdt en lodtrækning blandt de tilstedeværende over mindre kunstgenstande – fx små 

glasskåle og litografier, der tidligere har været uddelt som årets lito. 

I forhold til 2022 er medlemstallet faldet med fem. Vi ønsker stadig at kunne tilbyde medlem-

merne gode oplevelser som omvisning på aktuelle udstillinger og rejser. Vi har alle interesse i, 

at medlemsantallet fastholdes/øges, så vi fortsat kan arrangere rejser, tage på kunstnerbesøg 

og kunstudstillinger.  

Der er igangværende planer om, at SAS Klubben laver en hvervebrochure til nye medarbejdere i 

SAS. Tidsplan kendes endnu ikke. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.  

 

3) Kassereren aflægger regnskab 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4) Indkomne forslag 



 

2 

 

 

Ingen forslag var til behandling. 

5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr./md. Forslaget blev godkendt. 

6) Valg til bestyrelsen ifølge vedtægten 

Elin Elmsted blev genvalgt som kasserer for to år. Erik Andersen og Laila Bruun blev alle gen-

valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år. 

Suppleanterne til bestyrelsen Heddi Toft og Ole Bjørn Hansen blev genvalgt for en etårig peri-

ode. Det samme gjaldt revisorerne Jette Sylvest og Annette Lindegaard. 

7) Eventuelt 

Berit Kaysø roste bestyrelsen for indsatsen med at holde foreningen i gang. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.45. 

 

København, den 24. marts 2023 

 

Torben Madsen Gitte Elliott 

Dirigent Referent 
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