Generalforsamling 14.03. 2019
kl. 18.30 på Hotel Norden,
Haderslev
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Fremlæggelse og
godkendelse af beretning for
foreningens virksomhed 2018
v. formanden

Pkt. 3: Aflæggelse og
godkendelse af regnskab 2018
v. kasseren

Formanden – Arthur Matthiesen bød velkommen og vi startede med at
synge: ”Velkommen, lærkelil”
I alt 141 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Erik Gram foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Arthur Mathiesen fremlagde beretningen. Der henvises i øvrigt til den
tidligere fremsendte skriftlige beretning.
I den mundtlige beretning konstaterede Arthur af Kunstforeningen
stadig er i fuld vigør – trods den høje alder.
Der er et godt og stabilt medlemstal på knap 400 medlemmer. I
forhold til kommunens størrelse, er det en pæn andel der er
medlemmer. I det forgange år har bestyrelsen prøvet af lave et alsidigt
udstillingsprogram samt afholdt foredrag, filmaften og udflugt.
Arthur håbede, at medlemmer der vil foretage tilsynsvagt ville melde
sig, da foreningen godt kunne bruge flere.
Man kunne evt. også have flere åbningsdage, men dette ville så kræve
flere tilsynsvagter.
Bestyrelsen er modtagelig for forslag til ønsker om udstillinger,
aktiviteter m.m.
Venneforeningen er blevet opløst som meddelt på sidste
generalforsamling. Der er i stedet oprettet et sponsorudvalg, hvis
opgave er, at samle penge til driften af Kunsthuset. Formuen er
overført til kunstforeningen. Beløbet er øremærket til driften af
bygningen og kan altså ikke bruges til f.eks. udstillinger. Arthur
takkede sponsorudvalget.
Nævnte endvidere ideen om etablering af Kunstens Væksthus. Det
færdige projektoplæg er fremsendt til kommunen i 2018, men p.t. har
kommunen ikke meddelt, om det er noget man vil støtte.
Orienterede om det omfattende renoveringsarbejde, der er foretaget
udvendig på det gamle Havnekontor. Indvendig har bestyrelsen malet.
Lejekontrakten løber til 2026.
Orienterede om udstillinger i efteråret 2019.
Takkede sponsorudvalget, hoved- og virksomhedssponsorer, Kulturog Fritidsudvalget, Historisk Arkiv, Folkeuniversitetet for støtte til
foredrag. Arthur sluttede med at takke bestyrelsen.
Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Der henvises til det fremsendte regnskab og budget.
Per Feldskov gennemgik regnskaberne for Haderslev Kunstforening
og for kunsthuset Det gamle Havnekontor.
Orla Bryld Mortensen fra sponsorudvalget gennemgik driften for
sponsorudvalget. Der var sponsorindtægter på kr. 37.000. Der i året
givet tilskud på kr. 37.000 til kunstforeningen. Underskud blev på kr.
160.
1

For budget for 2019 forventer man sponsorindtægter på kr. 39.000.
Forventer tilskud til kunstforeningen på kr. 30.000.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet og regnskabet blev
godkendt.
Pkt. 4: Forelæggelse og
godkendelse af budget 2019 og
fastsættelse af kontingent v.
kasseren
Pkt. 5: Indkomne forslag
Pkt. 6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer iht.
Vedtægterne

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Der henvises til det fremsendte budget.
Per Feldskov gennemgik budget 2019.
Der var ingen kommentarer,
Budgettet blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag.
a) 4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Anni Rindum
- modtager genvalg
Hans V. Bang
- modtager genvalg
Kirsten Hansen
- modtager ikke genvalg
Arthur Matthiesen
- modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog til de 2 ledige pladser:
Hanne Christiansen og Søren Kistorp
Der var ikke yderligere forslag. Hanne Christiansen og Søren Kistorp
blev dermed valgt.
b) 3 suppleanter – på valg er:
Hanne Christiansen
- modtager valg
Søren Kistorp
- modtager valg
Erik Kock
- modtager valg
Idet Hanne Christiansen og Søren Kistorp er valgt som
bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen følgende som suppleanter:
Erik Koch
- modtager valg
Dorthe Clausen
- modtager valg
Grete Borg
- modtager valg
Der var ikke yderligere forslag.
Erik Koch, Dorthe Clausen og Grete Borg blev dermed valgt.
c) Valg af 2 revisorer:
Erik Petersen
- modtager genvalg
Henning Christoffersen - modtager genvalg
Der var ikke yderligere forslag. Erik Petersen og Henning
Christoffersen blev valgt.
d) Valg af 1 revisorsuppleant
Poul-Erik Hansen
- modtager genvalg
Der var ikke yderligere forslag: Poul-Erik Hansen blev valgt.

Pkt. 7: Eventuelt

Hans Bang takkede på bestyrelsens vegne Kirsten Hansen for hendes
indsats som presseansvarlig m.m. Kirsten fik overrakt en buket
blomster og en bog.
Hans Bang takkede på bestyrelsens vegne også Arthur for hans
formandskab siden 2009. Han har været en engageret og ihærdig
formand. Et inspirerende og åbent menneske. Stort engagement i
kunsten for både store og små. Som tak for indsatsen for kunsten i
Haderslev overrakte Hans Bang et bevis på, at Arthur er blevet
foreningens første æresmedlem.
Arthur Mathiesen takkede for ordene. Takkede for opbakningen.
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Jørn Andersen henviste på vegne af bestyrelsen til den omdelte
brochure ”Giv en hånd til Haderslev Kunstforening”. Det vil være en
stor hjælp med yderligere hjælpere. Vær også behjælpelig med at
tegne nye medlemmer.
For referatet: Kirsten Petersen 14.03.2019
Godkendt: 15.03.2019
Erik Gram, dirigent
Godkendt: 21.03.2019
Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Petersen

Anni Rindom

Kirsten Juhl

Søren Kistorp

Hanne Christiansen

Hans V. Bang

Per Feldskov

Jørn Andersen
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