Generalforsamling
05.10.2021 på Månen,
Haderslev
Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2. Fremlæggelse
og godkendelse af
beretning for
foreningens
virksomhed 2020 v.
formanden

Formanden Hans Bang bød velkommen til denne udskudte
generalforsamling grundet Covid 19.
I alt 71 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Bestyrelsen indstiller Peter Hee. Der blev ikke foreslået andre. Peter Hee
blev valgt. Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet.
Hans Bang fremlagde beretningen. Der henvises i øvrigt til den skriftlige
beretning som ligger på hjemmesiden.
Den mundtlige beretning:
Hans gennemgik årets udstillinger, der var muligt at gennemføre.
På dagen for den årlige generalforsamling måtte Danmark lukke ned
grundet Corona . Det gik også ud over generalforsamlingen som måtte
aflyses. Dette på trods af, at maden var lavet og klar til at blive serveret
på Haderslev Hus. Der blev udstationeret vagter på stedet for at meddele
den pludselige aflysning. Årets anden udstilling med Annette Gerlif var
kun åben i 14 dage og måtte derefter lukke ned. Bestyrelsen valgte ikke
at lave et nyt program for den kommende sæson. Udstilling på nettet
med Rasmus Bjørn var et forsøg. Hvis det skal laves igen, skal det være
på en anden måde.
I juni kunne gavlmaleriet af Andreas Velin afsløres. Skabt i anledning af
100 året for Genforeningen og betalt af midler fra Haderslev Kommunes
særlige genforeningspulje.
Efter sommeren kunne vi åbne igen med udstillinger. Vi startede med
fotoudstilling: Med mit Blik af Søren Thorsen. Udstillingen blev
suppleret med film også skabt af Søren Thorsen. Dernæst fulgte
udstillingen med Kim Holm og Ann Sloth. Året sluttede med den udsatte
udstilling med kunstner gruppen Rimfaxe med titlen Genforeningen
Friendship, An artist book. Denne udstilling blev støttet med midler fra
Kulturelt Samvirke og Haderslev Kommunes 2020 –midler. En dyr
udstilling med mange kunstnere.
I efteråret 2020 kunne generalforsamlingen for 2019 afholdes. Alle
pladser i bestyrelsen kunne desværre ikke besættes.
Derudover er der kommet ny belysning i hele Kunsthusets bevilget med
kr. 91.000 af midler fra SE,s Vækstpulje og suppleret med sponsormidler
samt Haderslev kommune.
Vejerboden – nyt projekt er lige igangsat. Unge udøvende kunstnere
kan her søge om atelierplads. Lokalerne kan deles af 3 aspiranter, og
betingelsen er bl.a., at der en gang om året skal afholdes en offentlig
udstilling.
Til økonomien fik vi kommunal støtte til delvis dækning af udgifter til
plakater og ferniseringskort, der blot kunne smides væk samt hjælp til
maden til den aflyste generalforsamling.
Hans Bang takkede sponsorudvalget. P.t. går det ikke så nemt med at
fastholde og få nye sponsorater. Takkede Hans Dirks og Hanne Berg for
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deres mangeårige indsats i udvalget.
Til generalforsamlingen marts 2022 vil vi prøve at genindføre
spisningen, som er bortfaldet de sidste 2 år.
Med denne sent placerede generalforsamling og behovet for nye
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan det siges at trods nedgangen
af medlemmer og sponsorer, har vores udstillinger været godt besøgt.
Der var ikke bemærkninger til formandens beretning. Beretningen blev
vedtaget enstemmigt.
Pkt. 3. Aflæggelse og
Revisor gennemgik regnskabet og kunne konstaterer, at det er påtegnet
godkendelse af
af formand, kasserer og uafhængige revisor. Alt uden bemærkninger.
regnskab 2020 v.
Der er indtægter på 104.159 efter negativt resultat for udstillinger på kr.
Revisor Henning
38.617. På omkostningssiden er der brugt kr. 126.396. Driftsresultatet er
Christoffersen
dermed et underskud på 22.237.
Regnskab for Kunsthuset – Det gamle Havnekontor: Hensættelser på
83.050, forbrug på 52.395 , overskud på kr. 30.665.
Balancen viser aktiver på 384.167, hensættelser på kr. 215.850,
egenkapital på kr. 136.892.
I noten fremgår regnskab for hver enkelt udstilling som samlet viser et
underskud på kr. 38.617 – heri køb af kunst til udlodning på kr. 22.250.
Der var følgende bemærkninger til regnskabet:
Der blev foreslået at der næste år lå er regnskab på bordene, så der vil
være muligt at følge med i gennemgangen.
Alternativt kunne regnskabet mailes til medlemmerne inden
generalforsamlingen.
Der var undren over, at deri et år, der ikke har været med fuld aktivitet,
kan resultere i et underskud.
Formanden forklarede at dette bl.a. skyldes nedgang i
medlemsindtægterne og udgifter til regnskabsførelse.
Der blev spurgt til nedgangen i medlemstallet. Medlemsnedgangen er på
ca. 15%.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4. Fastlæggelse og Der foreligger ikke budget. Dette grundet at vi er langt hende i året. Der
godkendelse af budget
kan derfor ikke laves et fornuftigt budget. På den kommende
2020 og fastsættelse af generalforsamling vil der foreligge et budget. Dette accepterede
kontingent v.
generalforsamlingen.
kassereren
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Pkt. 5. A
A.
Ændringsforslag vedr.
Pgf. 5 stk. 1. Ændres til: At medlemsåret følger kalender og
foreningens vedtægter
regnskabsåret.. Og dermed følger også at udstillingsprogrammet følger
v formanden
samme periode. Vedtægterne siger, at regnskabet følger kalenderåret.
Pkt. 5 B
Det gør kontingentbetalingen ikke nu. Der vil fremover blive udsendt
Indkomne forslag, som kontingent opkrævning primo året. Det blev enstemmigt vedtaget at
skal være formanden
tidspunktet for kontingentindbetalingen ændres.
skriftligt i hænde senest B.
8 dage før
Der var ikke indkommet nogen forslag
generalforsamlingen
Pkt. 6. Valg af
bestyrelsesmedlemmer
i.h.t. vedtægterne

A) bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Hans V. Bang, modtager genvalg
Hanne Christiansen, modtager genvalg,
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Søren Kistorp, modtager ikke genvalg
Anni Rindum, modtager genvalg
Bestyrelsen indstiller Carsten Moos
Der var ikke yderligere forslag, Carsten Moos blev derfor valgt.
B) Suppleanter – på valg er:
Ilse Møller Tallingsbjerg, modtager ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller:
Jeppe Vinum
Helene Stub Holmgaard
Der var ikke yderligere forslag, Jeppe Vinum og Helene Stub Holmgaard
blev derfor valgt.
C) Valg af revisorer:
Henning Christoffersen, modtager genvalg
Der var ikke yderligere forslag, Henning Christoffersen blev derfor
genvalgt.
D) Valg af 1 revisorsuppleant:
Posten p.t. vakant
Pkt. 7 Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

For referatet: Kirsten Petersen 06.10. 2021

Godkendt: 12.10.2021
Peter Hee, dirigent

Godkendt: 14.10.2021
Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Petersen

Anni Rindum

Hans V. Bang

Hanne Christiansen

Nynne Sanderbo Martinussen

Carsten Moos
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