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Notat fra ordinær generalforsamling den 27. maj 2019. 
 
Dagsorden:  1. Valg af ordstyrer 
   2. Beretning 
   3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 
   4. Indkomne forslag     

5. Valg til bestyrelse:  
 Formand (Jens Møller Thomsen modtager genvalg),  

To bestyrelsesmedlemmer (Lajla Klamer og Bente Bisp Nielsen mod-
tager genvalg)  

   6. Valg:  
    En revisor  
    En revisorsuppleant  
   7. Eventuelt 
   8. Udlodning af kunstværker 
 
ad 1 Judith Nielsen blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 
 
ad 2 Der er udsendt skriftlig beretning, formanden kommenterede, denne blev herefter 

enstemmigt vedtaget. Inge og Jens fortalte om medlemsgaven. Der er penge til 
medlemsgaven og kunstneren bliver Martin Bigum. Medlemsgaven forventes at være 
klar til efteråret.   

 
ad 3 Jens knyttede et par bemærkninger til regnskabet. Regnskabet balancerer med et 

overskud på kr. 19.000. Vores medlemstal er faldet og vi er omkring 200 medlem-
mer nu. Grunden til, at der er overskud, selv om der er budgetteret med et mindre 
underskud, er at vi har solgt medlemsgaver især Susanne Kirså bronze skulpturer for 
39.000,-. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 200 medlemmer. Budgettet 
og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Kontingentet uændret.  

 
ad 4 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Forslaget til vedtægtsændringer samt de 

nuværende vedtægter er sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlin-
gen.  

 Dirigenten gennemgik vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne blev herefter 
enstemmigt godkendt. 

 
ad 5 Kasserer Jens Møller Thomsen modtog genvalg for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer Lajla 

Klamer og Bente Bisp Nielsen modtog genvalg for 2 år. Birgit Mærkelund, der er 
suppleant. Birgit modtog valg som bestyrelsesmedlem for 2 år.  

 
ad 6 Revisor Vibeke Brylle modtog genvalg. Ny revisorsupleant Pia Berggren modtog gen-

valg. 
 
ad 7  Kommentar til budgettet – der er ikke regnet med salg af litografier og bronze i det 

kommende foreningsår. Foreningen er stadig i besiddelse af både litografier og bron-
ze, der kan sælges. 

 
ad 8 Inge Ballegaard udtrak de 48 gevinster - se bagsiden. 
  
Gevinster udleveres ved personlig henvendelse ved TDC’s reception i Teglholmsgade tirsdag den 
3. juni mellem 15:00 og 16:30. Eventuelt kan du kontakte Trine Kobberø på 20201407 og Lajla 
Klamer på 20125658. 
 
Med venlig hilsen 
Bente Bisp p.b.v. 


