SKRÅNINGEN

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen
tirsdag den 3. oktober 2017
Der deltog ca. 53 medlemmer i generalforsamlingen og 49 i spisning
efterfølgende.
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om foreningens virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Vedtagelse af kontingent
5) Indkomne forslag
a. Foreningens fremtid
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af 2 revisorer
8) Eventuelt
Formand for kunstforeningen, Julie Skibsted Larsen, bød velkommen til
generalforsamlingen.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Jesper Bendix blev valgt som dirigent og Kirsten Gammelgaard Poulsen som
referent. Jesper Bendix konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt/varslet, hvorefter han gav ordet til formanden.
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed
Beretningen for året 2016/17 blev fremlagt mundtligt af formanden - dette er
den skriftlige beretning:
Bestyrelsens beretning for året 2016/17
Udstillinger
I det forløbne år har vi haft 9 meget forskelligartede udstillinger, som spændte
fra glaskunst, keramik til billedvævning, smykker og malerier. Jeg håber, at I
har haft tid til at kigge forbi og se udstillingerne på hhv. AUB og i Kroghstræde
3.
Kontingentopkrævning
En af de uforudsete udfordringer i 2016, var, da AAU’s lønkontor opsagde
aftalen om automatisk kontingentopkrævning via lønnen – ikke kun med
Skråningen, men for alle personaleforeninger på universitetet. Dette betød en
del uforudset ekstra arbejde for den nye kasserer samt en kraftig reduktion af
foreningens medlemstal – vi gik fra at være 134 medlemmer til 73 medlemmer
i dag! En del af disse tidligere medlemmerne var dog passive medlemmer,

som vi aldrig så til generalforsamlinger, men i samme ombæring mistede vi jo
en væsentlig indtægt i form af kontingenter. I - de nuværende medlemmer
har dog aktivt tilvalgt foreningen og det er vi naturligvis glade for, ligesom vi
også har fået nogle nye medlemmer i årets løb.
Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at få flere medlemmer –
herunder også gerne studentermedlemmer, som vi pt. ikke har nogen af. Den
økonomiske situation betyder dog også, at vi nok kommer til at se lidt færre
udstillinger det kommende år (men i gerne længere perioder – gerne 1-1½-2
mdr. udstillinger) – i stedet for 10 udstillere, så vil vi satse på 8-9 udstillinger per
år.
Sommerudflugt
I år gik Skråningens sommerudflugt til gallerier i Thy. 24 personer deltog i
sommerudflugten. Vi startede med fælles morgenmad på Kroghstræde 3,
hvorefter vi kørte vestpå, hvor vi besøgte to gallerier: Krogalleriet samt Kirsten
Kjærs Museum ved Frøstrup.
Første stop var Krogalleriet i Vesløs, som er et galleri med mange forskellige
typer af kunst – lige fra tangbilleder til glas- og bronzekunst. Her købte vi
blandt andet et voksmaleri af Rea Dela Cruz, et maleri af Ingelis Mygind,
bronzefigurer af Kerstin Stark samt træ- og glasfugle til årsgaver.
Frokosten spiste vi på Vesløs Kro, hvor de fleste - traditionen tro – fik et
stjerneskud med et glas vin eller – som det nye indslag en gammeldags
bøfsandwich!
Næste og sidste stop på sommerudflugten var Kirsten Kjærs Museum, som
både rummer den faste udstilling af Kirsten Kjærs tegninger og malerier, men
også har skiftende udstillinger. Vi var så så heldige, at der var fernisering på
museets interessante sommerudstilling med fire forskellige kunstnere:
Vi købte her to monotypier (grafik) af Anna Lindgren (www.annalindgren.dk)
samt en bronzefigur af Zoran Luka.
Dagen blev afsluttet med kaffe og kringle på Kirsten Kjærs Museum, hvorefter
turen gik mod Aalborg igen.
Bestyrelsesmedlemmer efterlyses
Vi håber, at der er nye (eller gamle!) kræfter, som har lyst til at stille op til
bestyrelsen – enten som medlem eller suppleanter, da vi har behov for flere
nye kræfter, da et bestyrelsesmedlem (Annie Sandager) og de to suppleanter
(Tina Raunsmed og Lone R. Katberg) ikke genopstiller.
Bestyrelsens arbejde består i, at være med til at udvælge de kunstnere, som
skal udstille, indkøbe kunst mv. Vi holder ca. 4 møder årligt a 1-1½ times
varighed. Det er ok at melde afbud, hvis man ikke kan komme.
Der er 1-2 fra bestyrelsen, der skiftes til at hjælper med ophængning og
nedtagning af de 10 udstillinger i løbet af året. Den/de udstillingsansvarlige
bestemmer, hvad der købes fra udstillingen til udlodning på
generalforsamlingen. 2-3 fra bestyrelsen planlægger sommerudflugten.
Desuden er der opgaver i forbindelse med generalforsamlingen og kontakt
med kunstnerne i forbindelse med udstillingerne. Bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) deltager gratis i den årlige sommerudflugt samt i spisning ifm.
generalforsamlingen.
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Lodtrækning og årsgaver
Lodtrækningen om den indkøbte kunst finder – som annonceret i indkaldelsen
til generalforsamlingen – først sted efter spisningen. Så de af 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. Årsgaverne kan også først
hentes efter generalforsamlingen – her vælger vi årsgaver bordvis, så alle får
lejlighed til at se de indkøbte årsgaver, så det ikke blot bliver efter først til
mølle-princippet. Igen i år er der forskellige årsgaver at vælge i mellem –
nogle er indkøbt fra udstillende kunstnere (Lene Højlund), ifm.
sommerudflugten og fra Kunsthåndværkermarkedet på Huset i Hasserisgade.
Vi håber, der vil være noget for enhver smag.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskab blev fremlagt på mødet. Det var udsendt til alle medlemmer via email den 1. oktober 2017. Julie Skibsted Larsen orienterede om regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Vedtagelse af kontingent
Uændret. 500 kr. – alm. medlem/kr. 300 - studerende hvert år i februar
Ad. 5. Indkomne forslag
Foreningens fremtid v/ Svend Hugo Høgstrup.
Diskussion/forslag:
Man skal have tilknytning til AAU for at være medlem.
Forslag om samarbejde med AAU’s kunstudvalg
Kunstvandring ved Henning Jørgensen el. Ulla Burskov
Kunstvandringer i byen
Evt. hvervegaver til nye medlemmer
Alle medlemmer skal hjælpe med at udbrede kendskabet til kunstforeningen
Måske skal nye medarbejdere have folderen 6 måneder efter ansættelsen
Skal navnet Skråningen evt. friskes op? Skal der evt. udskrives en konkurrence
om nyt navn, nyt logo osv.?
Fint at lægge billeder af den indkøbte kunst kunne på hjemmesiden.
Alle, der har betalt kontingent for et år, kan vinde kunst.
Måske kan stud. fra Kommunikation hjælpe med at lave ny hjemmeside?
Ad. 6. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter
Præsentation af bestyrelse og suppleanter:
Formand
Julie Skibsted Larsen, Institut for Kultur og Globale Studier
Kasserer
Martin Bak Jørgensen, Institut for Kultur og Globale Studier
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Øvrige medlemmer
Marianne Høgsbro, Institut for Kultur og Globale Studier
Svend Hugo Høgstrup, Campus Service
Susi Meret, Institut for Kultur og Globale Studier
Kirsten Gammelgaard Poulsen, Institut for Kultur og Globale Studier
Annie Sandager, tidligere ansat
Suppleanter
Tina Raunsmed, AUB
Lone Ramy Katberg, AUB
Følgende var på valg til bestyrelsen:
Julie Skibsted Larsen, Svend Hugo Høgstrup, Annie Sandager (sidstnævnte
genopstillede ikke)
Følgende blev valgt til bestyrelsen for 2 år:
Julie Skibsted Larsen, Svend Hugo Høgstrup, Maj Ragner Laursen
Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år:
Susanne Hald, Anna Marie Svenstrup
Ad 7. Valg af revisorer
Præsentation af revisorer (på valg hvert år) (var ikke til stede):
Anders Otte (Institut for Planlægning) og Lotte Brunø (Institut for Kommunikation).
Følgende blev valgt som revisorer for 1 år:
Anders Otte (Inst. for Planlægning) og Birgitte Schantz Laursen (Klinisk Institut)
Ad. 8. Eventuelt
Intet at bemærke
Referent
Kirsten Gammelgaard Poulsen

4

