
 

 
 
 
 

 

 

 

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen 

den 2. oktober 2013.

 
Der deltog 78 medlemmer i generalforsamlingen. 

 

Inden generalforsamlingen fortalte glaspusteren Dorthe Bent om sin kunst, 

bl.a. hvordan de indkøbte årsgaver – glas dansepigerne - var lavet samt 

hvordan de indkøbte kunstværker til udlodning - et glas fad samt en 

skulptur i glas var fremstillet.  

 

Der var 2 slags årsgaver, som medlemmerne kunne vælge mellem: Glas 

dansepigerne af Dorthe Bent samt bemalede keramikkakler af kunstneren 

Aino Møller. 

 

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) Forslag om ændring af vedtægter, da det godt kan præciseres, at der 

med ”…et ekstra kontingent” i §8 menes ”… et ekstra halvårligt kontingent”, 

dvs. pt. 250 kr. og ikke et helårligt kontingent på 500 kr. Vedtægterne kan i 

deres helhed læses på hjemmesiden. 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Eventuelt 

 

Formand for kunstforeningen, Berit Fejborg, bød velkommen til general-

forsamlingen.  

 

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 2012/13 blev fremlagt mundtligt af formanden - dette 

er den skriftlige beretning:  

 

 
 

SKRÅNINGEN 



 

 

Beretning for året 2012/13 
 

Årets gang her i Skråningen: 

 

Udstillinger 

I det forløbne år har vi haft udstillinger med malerier, tryk, glas, papir, bronze 

og keramik. Meget spændende og interessante udstillinger, som jeg håber 

mange af jer har haft tid til at opleve live. Et tegn på, at det falder i jeres 

smag, er, at vi har haft et godt salg af kunst fra udstillingerne til medlemmer af 

Skråningen. Vi har fået flere gode forslag fra jer medlemmer til kunstnere, der 

kunne være spændende at udstille. Dette må I gerne blive ved med. 

 

Så vil jeg lige minde om at næste år, så er der igen tid til en triennale, hvor vi 

udstiller kunst fra ansatte på AAU. Det bliver i november 2014 her på 

Kroghstræde 3. Der sender vi en mail ud, når vi kommer tættere på, hvor vi 

efterlyser udstillere. 

 

Foredrag om Augmented Reality Art 

I efteråret havde vi et foredrag med en ny professor på AAU, Ståle Stenslie fra 

Art and Technology, der fortalte om Augmented Reality Art. 

 

Augmented Reality - der betyder forstærket virkelighed - kombinerer den 

virkelige verden med computer-genererede data (virtual reality). Det, vi 

havde fokus på i foredraget, var, hvordan man med denne nye teknologi 

kunne skabe ny eksperimentel kunst. F.eks. er det muligt at knytte en film til et 

udstillet billede eller maleri, så når man ser på billedet gennem sin Iphone, 

registreres hvor man befinder sig, og der bliver vist en film på skærmen, der 

hvor billedet hænger i den fysiske verden. Eller man kan placere virtuelle 

kunstgenstande i et fysisk tomt lokale, hvor man kun kan se dem, hvis man 

kigger gennem sin Iphone. Ståle Stenslie havde desuden medbragt et par 

eksempler, hvor dem, som havde Iphone, kunne prøve det i praksis. 

 

Sommerudflugt 

Vores sommerudflugt gik til gallerier i Vadum, Saltum og Blokhus.  

 

Vi startede på Galleri Stenseminde, hvor vi efter en kort velkomst fik lov til at 

gå på opdagelse i det store galleri. Så gik turen videre til Galleri Omegalfa i 

Saltum. Her fik vi en varm velkomst af ægteparret bag galleriet: Gudrun og Ejlif 

Kristensen. De fortalte om baggrunden for galleriet og den aktuelle udstilling. 

Da vi senere gik rundt for at beundre værkerne, var de klar med ekstra 

baggrundsviden og små historier om de enkelte kunstnere. 

 

På vej til frokosten i Hune gjorde vi stop hos keramikeren Catherine Collart. Det 

var ikke mange, der tog herfra uden at købe en lille ting med hjem. Selv om 

der var godt gang i forretningen, så fik Catherine også tid til at fortælle om sit 

arbejde, og hvad der inspirerede hende. 

 

Hos Klausen Fisk & Skaldyr i Hune nød vi stjerneskud og et glas vin. Derefter 

besøgte vi Galleri Blokhus. Et 900 m2 galleri med over 100 kunstnere tilknyttet. 

Der var noget for enhver smag. Dagen blev sluttet af hos bageren i Hune med 

tærte og kaffe. 

 



 

 

En rigtig hyggelig dag med godt vejr, og hvor vi fik købt en masse dejlig kunst 

med hjem til Skråningen. 

 

Gaver til lodtrækning samt årsgaver 

Vi har som sagt 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. 

 

Vi har 2 årsgaver i år, som I kan vælge mellem. Enten en glasfigur - en lille 

danser - lavet af årets oplægsholder, Dorthe Bent, eller en bemalet 

keramikkakkel fra Aino Møller. Gaverne står klar i kantinen.  

 

Der ligger også nye brochurer for Skråningen med udstillingsprogram for 2014. 

Tag dem endelig med hjem. Og giv mig besked, hvis I gerne vil have flere til 

f.eks. omdeling. 

 

Og til alle AAU-ansatte: husk at bruge folkeuniversitet. Flere af deres kurser og 

foredrag er gratis for AAU-ansatte. Blandt andet er der kurser/foredrag inden 

for Kunst, Arkitektur og Design. 

 

Beretningen blev godkendt. 
 

Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab 

Regnskab 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 

Bestyrelsen har vurderet, at det var nødvendigt med en præcisering af §8 

med hensyn til reglerne vedr. nye medlemmers mulighed for at deltage i 

lodtrækningen af de indkøbte årsgaver: 

 

Forslag om ændring af vedtægter, da det godt kan præciseres, at der 

med "... et ekstra kontingent" i:  

 
§8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september eller 

oktober måned. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før. en generalforsamling 

er lovligt indkaldt, når den er annonceret ved udsendelse til medlemmerne. 

Man skal have været medlem af foreningen i mere end et halvt år, for at 

kunne deltage i lodtrækningen af den indkøbte kunst. Nye medlemmer, der 

er indmeldt efter 1. april, kan deltage i lodtrækningen ved at indbetale et 

ekstra kontingent.  

 



 

 

Her menes ”... et ekstra halvårligt kontingent”, dvs. 250 kr. og ikke et 

helårligt kontingent på 500 kr.  

 

Efter en kort diskussion, blev den foreslåede præcisering til §8 vedtaget.  

 

Ad. 6. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter 

Præsentation af bestyrelsen: Vivian Lassen (Institut for Kultur og Globale 

Studier), Annie Sandager (HR), Svend Hugo Høgsted (Teknisk Forvaltning), 

Sanne Simonsen (tidligere ansat) og Berit Fejborg (Samf.Fak.). Lis Carlsen og 

Bente Nielsen er blevet nødt til at trække sig fra bestyrelsen i løbet af året, 

og de to suppleanter er trådt ind i stedet: Inger M. Kiis (tidligere ansat) og 

Pia Wosylus (Institut for Statskundskab). 

 

På valg i bestyrelsen er Vivian Lassen, Annie Sandager og to ledige pladser. 

Vivian og Annie modtager gerne genvalg, og de to tidligere suppleanter 

Inger M. Kiis og Pia Wosylus træder gerne ind i bestyrelsen, medmindre der 

er andre, som ønsker at komme i bestyrelsen. Vivian, Annie, Inger og Pia 

blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. 

 

Karin Dam Petersen (Inst. for Økonomi og Ledelse) samt Anne Marya Greve 

(AUB) stillede op som suppleanter. Og blev valgt som suppleanter. 

Suppleanter vælges for et år. 

 

Ad 7. Valg af revisorer 

Vores revisorer, Helen Norup og Anders Otte, er også på valg, da disse 

poster er 1-årige. De modtager begge gerne genvalg. Anders og Helen 

blev valgt som revisorer.  

 

Ad. 8. Eventuelt: 

Positive tilbagemeldinger på foreningens sommerudflugt, som det varmt 

blev anbefalet medlemmerne at deltage i. Der blev spurgt til dato for 

næste års udflugt - denne fastlægges så snart bestyrelsen har konstitueret 

sig og meldes ud til medlemmerne. Tjek foreningens hjemmeside for 

arrangementer: www.skraaningen.aau.dk 

 

Børn på sommerudflugt kommer til at koste det samme som en voksen, da 

det viste sig i år, at en børnemenu ville koste det samme, som vi kom til at 

betale for maden til en voksen. 

  

Medlemmer, som kun kan være til stede under selve generalforsamlingen, 

kunne aflevere deres lod til bestyrelsen sammen med en prioriteret liste 

over kunstværkerne, således at de også kunne deltage i lodtrækningen af 

kunstværkerne. Forudsætningen er, at medlemmet er til stede under 

generalforsamlingen. 

 

 

Referent 

Inger M. Kiis 


