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Dagsorden                Referat 

Generalforsamling 
30.03.2022 kl. 18.30 på 
Haderslevhus 

Formanden Hans Bang bød velkommen til generalforsamlingen og 
indledte med en orientering om Slotsgade 33. Oprindeligt bygget i 
1760, Blev oprettet som Borgerforening, i 1. omgang for alle og 
efterfølgende for det tyske mindretal. Fra 1920 blev huset benyttet til 
forskellige aktiviteter, bl.a. var det dengang Sønderjyllands største 
teatersal.  Salen blev senest renoveret i 1960 og står nu som dengang 
med samme inventar m.m.  
I alt  74   medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Pkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Jørn Andersen. Der blev ikke foreslået andre. 
Jørn Andersen blev valgt. Takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Pkt. 2. Fremlæggelse 
og godkendelse af 
beretning for 
foreningens 
virksomhed fra 
oktober 2021 til og 
med januar 2022 v/ 
formanden 

Hans Bang fremlagde beretningen. Der henvises i øvrigt til den 
skriftlige beretning som ligger på hjemmesiden. 
Den mundtlige beretning: 
De sidste 2 år har Kunstforeningens arbejde været rodet grundet 
corona restriktioner.  Det har bl.a. betydet, at der er mistet omkring 
90 medlemmer samt hovedsponsorer, som p.t alene er en 
hovedsponsor. Sponsorerne er vigtige for foreningens arbejde. Den 
store udstilling med fernisering den 9.april, vil være at skabe virak og 
synlighed på havnen med udstilling af Linda Baum.  Hans Bang 
gennemgik udstillingerne siden sidste generalforsamling.  
Kunstskolen holder fortsat kurser i huset, men har måttet se antallet 
af elever dale. 
Det årlige udstillingsbudget på ca. 95.000, her kommer en del ca  
45.000 fra Kulturelt Samvirke og 38.000 fra foreningens kasse.  
Budgetforslaget for 2022 forsøger at forholde sig til de forventninger 
vi har til både udstillere, deres værker samt støtte fra Kulturelt 
Samvirke. Det vil vise et realistisk underskud, som vi ikke arbejder for, 
men søger at undgå. Takkede Kulturelt Samvirke for den økonomiske 
støtte. 
Jyske Vestkysten har ikke været aktive med omtale af vores 
udstillinger, men som sædvanlig har Der Nordschlewiger været på 
stikkerne hver gang.  
Takkede endvidere Kirsten P. og Nynne for samarbejdet gennem 
årene i bestyrelsen. Tak til Rindom for betaling af regninger, 
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Tak til vagter for en uundværlig indsats. 
Sæsonen afsluttes med en udstilling, der er udsat i 2 år pga. corona. 
Ulrike Kirscher, Wittenberg,  den vises under Hertug Hans festen. 
Sæson 2022/23 kommer med et spændende udvalg af udstillinger. 
Huset er blevet renoveret og nu forsynet med eget varmeværk. Der er 
udøvende kunstnere i Vejerboden. Dette er en prøveperiode.  
Mange udstillere og gæster synes Kunsthuset er et spændende hus til 
præsentation af kunst. Der har i alt været 900 gæster i perioden 
august 2021 til februar 2022. 
Der var spørgsmål til antal medlemmer i foreningen. Hans svarede at 
der var 155. 
Beretningen blev godkendt. 
 

Pkt. 3. Aflæggelse og 
godkendelse af 
regnskab 2021 v. 
revisor Henning 
Christoffersen 

Der henvises til det udsendte regnskab. 
Henning synes ikke det var det sjoveste regnskab at foreligge. 
Regnskabet er udsendt ad 2 gange, idet der under revisionen blev 
opdaget, at en regning var blevet betalt 2 gange. Omtalte 
påtegningerne til regnskabet fra dels bestyrelsen og dels revisor.  Han 
anser regnskabet for problematisk og foreningen for truet, såfremt 
der ikke rettes op økonomien. Når regnskab for andet år udviser et 
kraftigt underskud, kan foreningen været truet. Årsagen kan være 
nedlukninger pga. Corona og det reducerede medlemstal. 
Henning gennemgik resultatopgørelsen. På udgiftssiden omtalte han 
specielt posten til regnskabs assistance, dette skyldes, at der har 
været vanskeligheder med kommunen, som ikke helt har haft styr på 
tilskud. Man har valgt at hensætte til anskaffelser og vedligehold, 
selvom der har været underskud.  
Det samme for Kunsthuset. Det samlede resultat udviser et underskud 
på kr. 54.637. 
Balancen: 
Tilgodehavende er fra Haderslev kommune og regningen der blev 
betalt 2 gange. 
Der er samlede likvider på kr. 311.078. Egenkapitalen er på kr. 82.255. 
Skyldige omkostninger er revisorregning og forud modtaget tilskud fra 
kommunen. 
Der var spørgsmål til hensættelser på kr. 207.900.  Formanden 
svarede:  Midlerne er indsamlet af tidligere sponsorudvalg og var 
tænkt til anskaffelser og indvendig vedligeholdelse. Pengene kan ikke 
bruges til daglig drift og til udstillingsaktiviteter. 
Et medlem havde fornemmelsen af, at medlemmer ikke har fået 
opkrævninger for medlemskontingent. Mener der er problemer med 
medlemslisterne. Hans svarede, at det kan være korrekt, da mange 
kan have skiftet adresse, mail eller tlf. Appel til bestyrelsen,  at den 
skal have kontrol på medlemslisten. Kommentarer til medlemslister 
gav flere bemærkninger.  
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Regnskabsassistancen er steget meget og også i forhold til foreningens 
størrelse. Der blev svaret, at assistancens er på timebasis, og der er 
brugt mange timer på afklaring overfor tilskud fra kommunen. 
Foreningen har besluttet, at det er et revisionsfirma der har skullet 
lave bogføring, idet kompetencerne ikke har været i bestyrelsen. 
Der var ikke yderligere spørgsmål. 
Der var ingen der stemte imod regnskabet, der var ingen der undlod at 
stemme, og regnskabet blev derfor godkendt. 

Pkt. 4. Forlæggelse og 
godkendelse af budget 
2022 og fastsættelse af 
kontingent v. 
formanden 

Hans oplyste, at der er tal vi ikke er tilfredse med. Gennemgik 
budgettet for 2022. 
Tallene for antal medlemmer og sponsorater er uændret. Budget 
udviser et underskud. Omkostninger kan reduceres ved udsendelse af 
ferniseringskort på mail. Der arbejdes på udgiften til 
regnskabsassistancen nedsættes. Resultatet vil være positivt, såfremt 
udgiften til regnskab kan reduceres. Resultatet skulle gerne i regnskab 
for 2022 udvise et 0-resultat.  
Der var bemærkninger om forslag til entre indbetaling til 
udstillingerne.  
Svar hertil: Ved at tage entre, vil man kunne opleve, at gæster så går 
igen. Entre betaling kan også påvirke evt. tilskud fra kommunen. 
Entre betaling vil heller ikke give den store indtægt.  
Bestyrelsen blev anbefalet, at man fremover følger budgettet min. en 
gang i kvartalet på bestyrelsesmøderne. Desuden blev der gjort 
opmærksom på, at det skulle være let for medlemmer at være 
medlem. Dette bl.a. ved, at når der udsendes mails til indbetaling, at 
man skriver beløb, der skal indbetales og til hvilken konto. Det blev 
endvidere understreget, at medlemmerne er foreningens kerne. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
Der var ingen der stemte imod budgettet og kontingent, der var ingen 
der undlod at stemme. Budget blev godkendt. 

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

Der er ikke indkommet forslag. 

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

A) Nyvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er: 
Kirsten Petersen – ønsker ikke genvalg 
Nynne Sanderbo Martinussen . ønsker ikke genvalg 
Carsten Moos, modtager genvalg 
 

Bestyrelsen indstiller følgende til valg: 
a) Nina Søndergaard Stortz 
b) Marianne Enggaard Moos 
c) Carsten Moos 
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Alle for en toårig periode 
Der var ikke andre forslag. Alle 3 blev valgt. 
 

B) 1-3 suppleanter. På valg er: 
Jeppe Vinum – modtager genvalg 
Helene S. Holmgaard – modtager genvalg 

Der var forslag fra generalforsamling om Tove Sørensen som suppleant.  
Alle for en etårigt periode. 
Fremover vil der således være 3 suppleanter, idet alle 3 blev valgt. 
 

C) Valg af revisorer: 
Henning Christoffersen – modtager genvalg 

Der var ikke andre forslag. Henning blev derfor genvalgt. 
D) Valg af 1 revisorsuppleant 

Vakant 
 

 

Pkt. 7. Eventuelt Carsten Moos foreslog, at såfremt man havde kunstbøger til overs 
måtte de gerne gives til foreningen.  
Kommentar fra generalforsamlingen til e-mails fremsendelse. Der var 
både for og imod.  
Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen slut kl. 19.50 
For referatet: Kirsten Petersen 
 
 
 
Godkendt:  02.04.2022 
 
     Jørn Andersen 
     Dirigent 
 
 
Godkendt   07.04.2022 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
 
 
Hans v. Bang     Anni Rindum 
 
 
 
 
 
Hanne Christiansen    Carsten Moos 
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Nina Søndergaard Stortz    Marianne Enggaard Moos 


