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Formandens Beretning 2020 til 2021 
(Bemærk, at beretningen omfatter 2 ½ foreningsår og det samme gælder regnskabet.) 

 
Aktiviteterne i Foreningen har lige som i samfundet generelt været præget af Coronakrisen og de dermed 
forbundne restriktioner. Dette har bl.a. reduceret mulighederne for udstillinger og arrangementer, men lidt er der 
dog gennemført. 
 

Udstillinger: 
 

September og oktober 2019; Hanne Mendel 
November og december 2019: Udsøgte plakater 
Januar og februar 2020: Charlotte Lundberg 
September og oktober 2020: Lotte Holten 
November og december 2020: Rikke Darling 

 
Arrangementer: 

 
September 2019: Besøg i BLOX og rundvisning i BIG udstillingen 
Oktober 2020: Rundvisning i guldalderudstillingen på Statens Museum 
Juni 2021: Rundvisning på Holmens kirkegård. 
 
Foreningens fremtid: 
 
Bestyrelsen har grundigt overvejet foreningens fremtid set i lyset af det vigende medlemstal, det forhold at der er 
flere medlemmer som ikke er ansat end ansat, TDCs bortfjernelse af vores tilskud samt at vi ikke ved hvad 
TDCs opsplitning på sigt vil betyde for os, men i værste fald en opdeling af Foreningen. 
Vi er på den baggrund, i fuld enighed, nået frem til, at vi ikke ser nogen mening i at fortsætte vores arbejde, og 
derfor er der ingen af os, der ønsker at fortsætte i bestyrelsen. 
Hvis ikke der kan vælges en ny bestyrelse på generalforsamlingen, vil vi sørge for straks at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling med det ene formål, at nedlægge Foreningen. Den nuværende bestyrelse er i 
den forbindelse selvfølgelig indstillet på at fortsætte indtil den endelige afvikling. 
 
Vigtige oplysninger om denne Generalforsamling: 
 
Alle medlemmer får 2 ekstra lodder. 
Man kan vinde 2 gange. 
Alle får et litografi fra bunken af tidligere medlemsgaver (frit valg). 
 

Der serveres en lækker buffet inkl. drikkevarer før bortlodningen. 
 

Der er rigtig mange gevinster (92) 
Der er mange ekstra gevinster. 
Det må derfor forventes at generalforsamlingen tager op til 2 timer ekstra 

 
 
 
Med ønsket om en god generalforsamling  
Trine Kobberø formand 

 


