SKRÅNINGEN

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen
torsdag den 2. oktober 2014
Der deltog 75 medlemmer i generalforsamlingen.
Inden generalforsamlingen var der et oplæg af Hanne Kure, der udstillede
keramik på Kroghstræde november sidste år, og som står bag årets
kunstgave, en lille keramikfugl på pind, til vores medlemmer. Hanne Kure
har værksted og galleri i Skagen.
Derefter fulgte generalforsamlingen:
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Vedtagelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Formand for kunstforeningen, Berit Fejborg, bød velkommen til generalforsamlingen.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Jesper Bendix blev valgt som dirigent og Inger M. Kiis 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 2013/14 blev fremlagt mundtligt af formanden - dette
er den skriftlige beretning:

Beretning for året 2013/14
Årets gang her i Skråningen:
Udstillinger
I det forløbne år har vi haft udstillinger med kunst af god kvalitet. Det har
været en fornøjelse at købe ind til Jer af keramik, glas, malerier, fotografier og
skulpturer. Håber I tog jer tid til at nyde kunsten her i Kroghstræde 3 og på
AUB. Husk endelig at give os et tip, hvis I kender til kunstnere, der kunne være

spændende at udstille. Eller gallerier, der kunne være interessante at besøge
på sommerudflugten.
Så vil jeg lige minde om Triennale i november her på Kroghstræde 3, hvor vi
udstiller kunst fra ansatte på AAU. Der er deadline i næste uge - den 10.
oktober - for at melde ind, om man har lyst til at udstille egen kunst. Så hvis I
selv er kunstnerisk begavede - eller hvis I kender nogen, der er - så kan I
kontakte Vivian, der har styr på tilmeldingerne.
Sommerudflugt
Vores sommerudflugt gik til gallerier og kunsthåndværkere i Brønderslev,
Stenum, Lønstrup og Løkken.
Vi startede på Galleri Mylund Keramik lidt uden for Brønderslev, hjemsted for
keramikeren Anna Johannsdottir. Når altså ikke lige hun er i Island eller i
Egypten, hvor hun tilbringer en del tid. Begge lande inspirerer hende i hendes
arbejde. Bl.a. finder vi mange små heste på hendes malerier og i keramikken og på toppen af tekanderne, hvor vi købte en med hjem som gave til jer.
Så gik turen videre til Galleri Bech inde i Brønderslev. Der var malerier af høj
kvalitet og med særlig fokus på vendsysselske malere. Også her købte vi et
par ting med hjem til jer.
Efter en rask gåtur i Rhododendron-parken fik vi frokost på Restaurant
Hedelund. Traditionen tro - stjerneskud med et glas vin.
Videre gik det til Galleri Birkegården i Stenum. En tidligere grisestald der nu er
omdannet til et lyst og lækkert udstillingslokale, hvor kunstnere kan leje sig ind.
Der var derfor kunst inden for mange forskellige stilarter - dog med fokus på
kvalitet og det unikke. Et spændende sted at gå på opdagelse.
Herefter kørte vi en tur til Lønstrup, hvor folk gik rundt på egen hånd og
kiggede på byens store udbud af kunst og kunsthåndværk. Vi samledes til
afsluttende kaffe og kage på Galleri Munken i Løkken.
En rigtig hyggelig dag med godt vejr, og hvor vi fik købt en masse dejlig kunst
med hjem til Skråningen.
Gaver
Vi har købt en masse dejlig kunst til jer i forbindelse med vores udstillinger. Og
vi har suppleret op på sommerudflugten, så vi i alt har 25 kunstgaver til
udlodning.
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.
Årsgaven i år en lille keramikfugl på pind lavet af årets oplægsholder, Hanne
Kure. Gaverne står klar i kantinen. Og Hanne har lidt ekstra med, hvis den lille
fugl ikke skal stå alene.

Der ligger også nye brochurer for Skråningen i kantinen med
udstillingsprogram for resten af 2014 og første halvår af 2015. Til orientering
fulgte udstillingsprogrammet i de tidligere brochurer kalenderåret, men siden
vi altid laver en ny brochure i forbindelse med generalforsamlingen, så giver
det mest mening at følge universitetsåret. Tag dem endelig med hjem. Og giv
mig besked, hvis I gerne vil have flere til omdeling.
Så har vi en ekstra gave til jer. Skråningen er nemlig fået restlageret af bogen:
Kunsten og Aalborg Universitet af Henning Jørgensen. Bogen er lavet i
forbindelse med universitetets 35 års jubilæum i 2009. Ledelsessekretariatet
havde regnet med at uddele det resterende oplag i forbindelse med 40 års
jubilæet. Men det var ikke muligt. Så de har nu doneret de resterende 782
bøger til Skråningen. Så hvis I ikke fik en bog for 5 år siden - eller hvis I kender
nogen, der vil blive glad for bogen - så skal I endelig tage. Og gerne flere. Vi
har 3 kasser bøger med i dag, men der står omkring 50 kasser mere på mit
kontor. Så kontakt mig endeligt, hvis I får brug for flere bøger end dem, vi har
med i dag.

Beretningen blev godkendt.
Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskab blev fremlagt på mødet. Det var udsendt til alle via mail.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Vedtagelse af kontingent
Uændret. 500 kr. betalt med 250 kr. hvert halve år i april og oktober.
Ad. 5. Indkomne forslag
Ingen.
Ad. 6. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter
Præsentation af bestyrelsen: Vivian Lassen (Institut for Kultur og Globale
Studier), Annie Sandager (HR), Svend Hugo Høgstrup (Teknisk Forvaltning),
Sanne Simonsen (tidligere ansat), Inger Kiis (tidligere ansat), Pia Wosylus
(Institut for Statskundskab)og Berit Fejborg (Samf.Fak.).
Suppleanter: Karin Dam Petersen (Institut for Økonomi og Ledelse) og Anne
Marya Greve (AUB).
Følgende var på valg: Svend Hugo Høgsted, Sanne Simonsen og Berit
Fejborg – alle var villige til genvalg. Alle tre blev genvalgt.
Pia Wosylus ønskede at stoppe som medlem af bestyrelsen. Suppleant Karin
Dam Pedersen var villig til at indtræde i bestyrelsen. Karin blev valgt.
Det vil sige, der var to ledige pladser som suppleanter, da suppleant Anne
Marya Greve ikke ønskede genvalg.

Følgende blev valgt som suppleanter: Julie Skibsted Larsen (Institut for Kultur
og Globale Studier) samt Kirsten Gammelgaard Poulsen (Institut for Kultur
og Globale Studier).
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år.
Ad 7. Valg af revisorer
Præsentation af revisorer: Anders Otte (Institut for Planlægning) og Helen
Norup (tidligere ansat).
Vores revisorer, Helen Norup og Anders Otte, var på valg, da disse poster er
1-årige. Anders Otte var villig til genvalg, Helen Norup ønskede ikke
genvalg. Anders blev genvalgt.
Lotte Brunø (Institut for Kommunikation) blev valgt.
Ad. 8. Eventuelt
Der blev igen gjort opmærksom på Triennalen, der afholdes hver 3. år, hvor
ansatte på AAU kan udstille deres værker. Pt. havde kun 3 meldt ind, at de
var interesserede i at udstille. Triennalen afholdes i november måned.
Forslag om at begynde generalforsamlingen kl. 16 i stedet for kl. 17.
Fremmødte medlemmer havde ingen indvendinger mod at starte tidligere.
Bestyrelsen træffer beslutning vedr. den nærmere tilrettelæggelse for
næste år, og om der skal ændres på tiderne.
Foreningen har fået en henvendelse fra et litografisk værksted i
København, hvor de gerne ville komme og fortælle om deres arbejde og
vise
deres
produkter.
På
generalforsamlingen
efterlystes
en
forhåndsinteresse for dette – 17 var interesserede. Berit udsender mere
oplysende vedr. arrangementet. Antal tilmeldinger er afgørende for, om
dette arrangement afholdes.
Referent
Inger M. Kiis

