Notat fra ekstraordinær generalforsamling den 1. marts 2022.
Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen
Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer for nedlæggelsen.
Hvis nedlæggelse af foreningen ikke vedtages, skal der vælges en ny
bestyrelse. Dette skal så ske på et nyt møde, som den nuværende bestyrelse indkalder til, som deres sidste opgave.

4.
–
–
5.
6.

Hvis en ny bestyrelse vælges bortfalder punkt 4 og efterfølgende punkter.
Afvikling af foreningens aktiver
Kontanter
Kunst
Eventuelt
Udlodning af ekstragevinster

ad 1

Trine Kobberø bød velkommen. Kunstoreningen har eksisteret i 46 år. I januar blev
TDC delt i 2 forskellige firmaer og kunstforeningen har mistet sit tilskud fra TDC.
Herudover er medlemstallet faldet over lang tid.

ad 2

Judith Nielsen blev foreslået og valgt og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

ad 3

Der blev valgt to stemmetællere. Der var 109 tilstedeværende. Det betyder, at der
skal være minimum 73 fremmødte, der stemmer for nedlæggelsen. Nedlæggelsen af
kunstforeningen blev vedtaget.

ad 4

Bestyrelsen prøver at afsætte de litografier fra vores egne udgivelser, der er tilovers.
Den jyske kunstforeningen er også nedlagt. Bestyrelsen har en aftale med den tidligere formand, der kontakter de tidligere medlemmer og tilbyder salg af vores litografier. Bestyrelsen kontakter desuden Glostrup kunstforening, om salg af vores litografier.
Bestyrelsen sender e-mail ud til alle medlemmerne om afviklingen af foreningen. Når
økonomien afvikles, beregnes medlemmernes andel af formuen. I e-mailen til medlemmerne vil det fremgå at medlemmer, der ønsker at få deres del af formuen udbetalt, skal sende regnr og kontonummer eller mobilnummer, hvis man har mobile pay.
Hvis medlemmer ikke ønsker at få deres del af formuen, skal man blot lade være
med at sende informationer, så bliver pengene sendt til Børns vilkår. Protokollen fra
stiftelsen af kunstforeningen i 1976. Bestyrelsen kontakter Enigma – museet for
post, tele og kommunikation og tilbyder protokollen til dem.

ad 5

De fremmødte medlemmer klappede af bestyrelsen.

ad 6

Medlemmer af bestyrelsen udtrak ekstra gevinsterne.

Med venlig hilsen
Bente Bisp p.b.v.
Kunstforeningen af 1976 ved TDC, Teglholmsgade 1, 0900 København C
Hjemmeside:http://www.sitecenter.dk/tdkkunst

