SKRÅNINGEN

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen
tirsdag den 4. oktober 2016
Der deltog 68 medlemmer i generalforsamlingen og 62 i spisningen.
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om foreningens virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
5) Valg af 2 revisorer
6) Vedtagelse af kontingent
7) Resultat af afstemning om årsgaver og forløb af generalforsamling
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt
Formand for kunstforeningen, Berit Fejborg, bød velkommen til generalforsamlingen.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Jesper Bendix blev valgt som dirigent og Julie Skibsted som referent.
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed
Beretningen for året 2015/16 blev fremlagt mundtligt af formanden - dette er
den skriftlige beretning:

Beretning for året 2015/16
Udstillinger
I det forløbne år har vi haft 10 spændende og gode udstillinger. Det har været en
fornøjelse at købe ind til jer af keramik, malerier, pileflet og skulpturer. Håber I tog
jer tid til at nyde kunsten her i Kroghstræde 3 og på AUB.
Besøg på Hjørring Grafiske Værksted
Sidste efteråret blev vi kontaktet af Hjørring Grafiske Værksted, der gerne ville
have besøg. Bestyrelsen endte med at tage på ekskursion for at se, hvilke tryk de
kunne byde på – og om der var grundlag for at arrangere en tur for vores
medlemmer. Interessant at se et arbejdende grafisk værksted, se deres tryk og
høre historierne om kunstnerne bag. Det kunne fint være mål for en
fyraftensudflugt. Foreløbigt købte vi et grafisk tryk af Niels Sloth til udlodning med
den øvrige indkøbte kunst.

Sommerudflugt
I år gik Skråningens sommerudflugt til gallerier og kunsthåndværkere i Rebild og
omegn. Vi startede med fælles morgenmad på Kroghstræde 1, hvorefter vi kørte
sydpå.
Første besøg var hos Galleri Lilholt i Skørping. En fantastisk start på turen, hvor
musikken og maleriet kunne opleves i skøn forening. Tine Lilholt havde sammen
med sin mand Klaus Thrane (begge tidligere medlemmer af Lars Lilholt Band)
komponeret musik til nogle af Tines malerier - bl.a. "Kildevæld". Maleriet blev vist
på et stort lærred i "små bidder" ledsaget af musikken, som helt tydelig var
inspireret af maleriet og lige netop den detalje, der netop blev vist på lærredet.
Tine spillede på fløjte og harpe og Klaus på trommer. Det var en stor oplevelse,
som bl.a. betød, at vi købte nogle af deres DVD'er ”Dreamscapes” til årsgaver.
Her ud over købte vi et maleri samt fire litografier til udlodning. Og vi har inviteret
Tine og Klaus til at komme i dag, som det kunstneriske indslag ved dette års
generalforsamling.
Næste stop på sommerudflugten var Galleri Zimmerart. Her fik vi en rundvisning i
det lille galleri og købte et enkelt maleri malet af Susanne Zimmer.
Turen gik videre til keramiker Vibeke Sundes galleri. Galleri Sunde er et lille galleri,
så haven er også inddraget til udstilling. Her fandt vi vores indkøbte Pan-figur
siddende på en pæl under et stort træ.
Vi var en tur forbi Huset Roldhøj, hvor forskellige kunstnere udstillede. Her købte vi
årsgaver samt en flot skål og vase af kunstneren Bodil Sørensen.
Til frokost gjorde vi holdt ved Rold Storkro. Sædvanen tro fik vi stjerneskud med et
glas vin. I modsætning til sidste år blev alle mætte. Stemningen var – som altid –
helt i top.
Sidste stop på turen var hos billedhugger og bronzestøber Lene Purkær, som laver
både små og store bronzeskulpturer, bronzebilleder og smykker. Lene fortalte om
sin kunst, og hvordan hun bliver inspireret. Derefter blev vi vist rundt i værkstedet,
hvor figurerne støbes. Alle var vist overraskede over alle de mange processer
bronzen skal igennem – især de mange former for slibning, figurerne skal igennem
efter støbning. Vi afsluttede med kaffe og kage i selve værkstedet - alt forberedt
af Lene Purkær. Til udlodning købte vi et bronzebillede samt to skulpturer.
Det var en oplevelsesrig og hyggelig tur, hvor der også var tid til at snakke og
hygge med kollegerne. Ved alle gallerier blev vi taget godt imod, og alle havde
stillet op med drikkevarer og noget sødt til os.
Afsked
I december sidste år mistede vi desværre bestyrelsesmedlem Vivian Lassen. En
tilsyneladende ukompliceret operation fik et uheldigt udfald, og Vivian døde.
Vivian er savnet – som kollega, ven og medlem af bestyrelsen. Til bisættelsen var
der en bårebuket fra Skråningen. En stor tak til Vivian, der siden 2008 har bidraget
med tid og engagement i bestyrelsesarbejdet.
Praktisk
Lodtrækningen om gaverne finder først sted under desserten. Så jer der ikke skal
deltage i spisningen og ikke kan vente på lodtrækningen, kan aflevere jeres

lodder og en prioritering af gaver til mig eller en anden fra bestyrelsen. Og så
tager vi en gave fra til jer, hvis I bliver udtrukket.
Med hensyn til årsgaven er der i år flere ting at vælge mellem. Vi håber, der vil
være noget for enhver smag.
Til sidst vil jeg benytte chancen til at sige tak for at have været en del af
bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2011. Det har været spændende. Men
jeg er nu klar til at lade nye, friske kræfter komme til.

Beretningen blev godkendt.
Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskab blev fremlagt på mødet. Det var udsendt til alle medlemmer via email den 28. september 2016. Anne: spurgte til forsikringen: den er på plads jf.
Sanne Simonsen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter
Præsentation af bestyrelse og suppleanter:
Formand
Berit Fejborg, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor
Kasserer
Sanne Simonsen, tidligere ansat
Øvrige medlemmer
Svend Hugo Høgstrup, Campus Service
Annie Sandager, tidligere ansat
Karin Dam Petersen, Institut for Økonomi og Ledelse
Julie Skibsted Larsen, Institut for Kultur og Globale Studier
Kirsten Gammelgaard Poulsen, Institut for Kultur og Globale Studier
Suppleanter
Inger M. Kiis, tidligere ansat
Vacant
Følgende var på valg til bestyrelsen:
Berit Fejborg, Sanne Simonsen, Karin Dam Petersen, Kirsten Gammelgaard
Poulsen.
Suppleanter på valg (årligt):
Inger M. Kiis.
Følgende blev valgt til bestyrelsen for 2 år:
Kirsten Gammelgaard Poulsen, Susi Meret, Martin Bak Jørgensen, Marianne
Høgsbro, alle Inst. for Kultur og Globale Studier.
Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år:
Tina Raunsmed og Lone Ramy Katberg, begge AUB.

Ad 5. Valg af revisorer
Præsentation af revisorer (på valg hvert år):
Anders Otte (Institut for Planlægning) og Lotte Brunø (Institut for Kommunikation).
Følgende blev valgt som revisorer for 1 år:
Anders Otte og Lotte Brunø.
Ad. 6. Vedtagelse af kontingent
Uændret. 250 kr. hvert halve år i april og oktober.
Ad. 7. Resultat af afstemning om årsgaver og forløb af generalforsamling
Årsgaver

Generalforsamlingen - forløb

Berit Fejborg fremlagde resultaterne af afstemningen jf. ovenstående. Det er
op til den nye bestyrelse at beslutte, men tror at der bliver årsgaver igen
næste år
Ift. forløbet af generalforsamlingen – forskellen er om udlodning af kunstgaver
skal udloddes før eller efter spisning. Afstemningen viser, at medlemmerne er
stemt for, at forløbet skal være som det har været hidtil.
Ad. 8. Indkomne forslag
Ingen.
Ad. 9. Eventuelt
Anders Otte takkede den afgående bestyrelse for gode udstillinger og gode
ture. De afgående bestyrelsesmedlemmer samt ordstyreren fik en vingave fra
foreningen.
Referent
Julie Skibsted Larsen

