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Generalforsamling 
09.09.2020 kl. 18.30 på 
Månen, Haderslev

Formanden Hans Bang bød velkommen til denne atypiske 
generalforsamling grundet Covid 19 .
I alt  49    medlemmer deltog i generalforsamlingen

Pkt. 1. Valg af dirigent Orla Bryld Mortensen foreslået og valgt. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Pkt. 2. Fremlæggelse og 
godkendelse af beretning 
for foreningens virksomhed 
2019 v. formanden

Hans W. Bang fremlagde beretningen. Der henvises i øvrigt til 
den tidligere fremsendte skriftlige beretning.
I den mundtlige beretning kom Hans ind på, at der i året har  
været ting, der ikke blev til noget. Dette beretnings år blev et 
helt anderledes end de andre år. 
På kassererområdet har det været et noget stormomsust år. 
Der har været ekstern hjælp på at få styr på bilag og regnskab. 
Beslutningen om fremover kun at benytte en bank har også 
givet udfordringer, men er nu stort set faldet på plads.
Hans gennemgik udstillingerne i året.  Udstillingen måtte i 
marts lukke grundet Covid 19, og først efter sommerferien er  
aktiviteten genopstartet.
Julesalgsweekenden vil femover kun være hvert andet år, idet 
der er et meget stort arbejde at arrangere. 
Derudover havde der været en vellykket filmaften.  Filmaftener 
vil fortsætte. 
Omtalte vægmaleriet af Andreas Welin med støtte fra 
Haderslev kommune og Kultursamvirket.
I år er det ikke blevet til udflugter. 
Kunstforeningen sidder til leje i kommunens hus. Indvendig 
vedligeholdelse og udenoms arealer er lejers ansvar. Udvendig 
er ejers ansvar. I året er der således kommet nyt 
belysningssystem med støtte fra SE Vækstfond og støtte fra 
sponsorgruppen.  Der er kommet lydisolerende loft og delvis 
nye vinduer m.m.
Conventus  systemet er blevet implementeret og benyttes til 
ansøgningen om støtte hos Kultursamvirket. Systemet kan 
også bruges til medlemsfortegnelser, regnskab m.m. Dette er 
dog p.t. ikke fuldt implementeret. 
Takkede tilsynsvagterne og Ove Jensen for planlægningen, 
takkede Jørn Andersen for at overtage kasserer jobbet og Tove 
Sørensen for hjælp til forskellige administrative opgaver.
Haderslev Teknik- og miljø afdeling blev takket for godt 
samarbejde. Kultursamvirket for økonomisk støtte, pressen for 
positive omtaler og sponsorudvalget for støtte til 
bygningsdriften. 
Forsøget med onsdagsåbning forsætter også i den kommende 
sæson.
Der er medlemmer der melder sig ud og nye kommer til, men 
medlemmer vil man gerne have flere af, da 
kontingentbetalingen er en vigtig indtægt, som er med til at få 
spændende udstillinger til Kunsthuset.
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Denne generalforsamlingen håbede Hans vil blive starten på et 
generationsskifte.  Samarbejde og udviklingen mellem tyske og 
danske kunstnere håber Hans vil kunne realiseres i det 
kommende år. 
Beretningen blev overgivet til generalforsamlingen.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.
Beretningen godkendt.

Pkt. 3. Aflæggelse og 
godkendelse af regnskab 
2019 v. kasseren

Der henvises til det fremsendte regnskab.
Jørn Andersen oplyste at regnskabet følger kalenderåret.  
Gennemgik regnskabet i hovedtræk. Hovedparten af 
indtægterne er medlemskontingenter. Nødvendigt med nye 
medlemmer, idet der hvert år mistes medlemmer. Som noget 
nyt er der i regnskabet et bilag som viser  overskud/underskud 
for hver udstilling. En ny udgift er posten til ekstern 
regnskabshjælp. Driftsresultatet blev et mindre overskud. I 
regnskabet for Kunsthuset er resultatet et underskud. Dette  er 
påvirket af den nye  belysning. Fremover vil det dog give en 
besparelse. Årets resultat samlet er underskud på kr. 9.565.
Balancen viser likvide midler på 579.746.  Gælden er på 
224.483 som er skyldige omkostninger på belysning og 
forudbetalt tilskud fra Haderslev kommunen. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
Regnskabet godkendt.

Pkt. 4. Forelæggelse og 
godkendelse af budget 
2020 og fastsættelse af 
kontingent v. kasseren

Der foreligger ikke budget for 2020 grundet vi er ca. 8 ½ 
måned hende i året. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet er 
uændret. Generalforsamlingen godkendte, at der ikke forelå et 
budget.

Pkt. 5. Ændringsforslag 
vedr. foreningens 
vedtægter v. Formanden

Der henvises til de fremsendte vedtægter med 
ændringsforslag. Vedtægterne ændres fra 6 punkter til 8 
punkter. 
Dirigenten gennemgik, hvor der er ændringer:

Pgf 3, f: Ændres med antal af medlemmer.
Pgf 4 er ny. Omtaler hvornår der kan afholdes ekstraordinær 
generalforsamling.
Pgf. 5. Er ny. Omtaler beslutning omkring hvornår der kan 
foretages vedtægtsændringer. 
Fremover kan vedtægtsændringer  kun ske ved 2/3 af 
foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på 
generalforsamlingen. Såfremt dette ikke er tilstede, kræves der 
en ekstraordinær generalforsamlingen. Dette kræver dog at 
2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.
Pgf. 6. Udgår og erstattes af ny hvoraf fremgår ændret antal 
medlemmer af bestyrelsen og antal af suppleanter.  Derudover 
er der indføjet afsnit om hvem i bestyrelsen der er 
tegningsberettigede.
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Pgf. 8 Indsat afsnit om opløsningen af foreningen.
Der blev spurgt til om vedtægterne kunne vedtages på 
nærværende 
generalforsamling idet 2/3 af medlemmerne ikke var tilstede. 
Dirigenten oplyste, at der i nuværende vedtægter ikke står 
noget om dette i vedtægterne.
Der var ingen stemmer imod, og vedtægterne blev enstemmigt 
vedtaget.

Pkt. 5. B Indkomne 
forslag(skal være 
formanden skriftlig i hænde 
senest 8 dage før 
generalforsamlingen)

Der forelå ingen forslag.

Pkt. 6. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
i.h.t. vedtægterne

A) 4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
      Kirsten Juhl – ønsker ikke genvalg
      Kirsten Petersen – modtager genvalg
      Jørn Andersen – ønsker ikke genvalg
      Erik Kock – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog til de ledige pladser:
         Nynne Sanderbo Martinusen
          Kirsten Petersen
Der var ikke yderligere forslag. Nynne Sanderbo Martinusen  
og Kirsten Petersen blev dermed valgt.

b) 3 suppleanter – på valg er:
      Grete Borg – ønsker ikke genvalg
      Dorthe Clausen – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog til de ledige pladser:
       Ilse Møller-Tallingbjerg
Der var ikke yderligere forslag. 
Ilse Møller-Tallingbjerg blev dermed valgt.

c)  Valg af 2 revisorer:
      Erik Petersen – ønsker ikke genvalg
      Henning Christoffersen – modtager genvalg
Henning Christoffersen er hermed valgt.
d) valg af 1 revisorsuppleant
     Poul Erik Hansen – modtager ikke genvalg
Der var ingen forslag til posten.

Pkt 7. Eventuelt Der blev spurgt om det indbetalte beløb til spisning til den ikke 
afholdte generalforsamlingen i marts blev udbetalt. 
Kassereren oplyste, at der kun har været få, der har ønsket 
beløbet tilbage.
Et forslag kunne være, at der blev skrevet ud til medlemmer 
om det indbetalte beløb. 
Formanden takkede Grete Borg og Jørn Andersen for deres 
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arbejde i bestyrelsen.
For referatet: Kirsten Petersen  10.09.2020

Godkendt: 10.09.2020
Orla Bryld Mortensen, dirigent

Godkendt: .14.09.2020
Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Petersen Anni Rindom

Hans W. Bang Søren Kistorp

Hanne Christiansen Nynne Sanderbo Martinusen


