SKRÅNINGEN

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen
den 21. september 2011.
Der deltog 77 medlemmer i generalforsamlingen.
Dagsorden:

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, Jesper Bendix bød velkommen til
generalforsamlingen.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent:
Alice Bonde blev valgt som dirigent og Inger M. Kiis som referent. Alice
Bonde konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt/varslet,
hvorefter hun gav ordet til formanden.
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed:
Beretningen var tidligere udsendt via mail til foreningens medlemmer.
Jesper Bendix meddelte, at han efter 8 år som formand nu ønsker at
trække sig af bestyrelsen, så der kan komme nye kræfter til. – Stor tak til
Jesper for hans indsats!
Foreningens medlemstal ligger på stabilt på ca. 150 medlemmer – men vi
vil gerne have flere med i foreningen.
Der blev spurgt, om der er mulighed for også at udstille i andre bygninger
end de nuværende. For at kunne udstille i andre bygninger, skal der ske en
større tilgang af medlemmer ligesom det vil kræve en udvidelse af
bestyrelsen.
Formandens beretning:
”Beretning for året 2010/11
Skråningen er nu kommet så langt, at vi er ved at have en fast rutine i forhold til, hvorledes vores
udstillinger bliver planlagt, kunstnerne kontaktet og udstillinger afviklet.
Triannalen er en tradition, jeg hver gang glæder mig til at være med til at sætte i gang. Det er
nemlig her, at jeg får bekræftet, at vi alle har en lille kunstner i maven, og at nogen af os ”tør” vise
andre, hvad vi går og hygger os med derhjemme. Triannalen er netop nu i gang på Kroghsstræde
og er absolut et besøg værd.

I år havde vi valgt, at sommerudflugten skulle gå til Mariager og Hadsund, hvor vi besøgte flere
forskellige gallerier og arbejdende værksteder. Vi spiste en dejlig frokost på hotel Postgården i
Mariager og drak kaffe i Hadsund på Færgekroen, hvor vi havde den fineste udsigt til fjorden.
Sædvanen tro købte vi kunst på turen, der er med i lodtrækningen i dag 
I år er det jo første gang, hvor vi skal forsøge at ”udjævne” mulighederne for at vinde kunst ved
lodtrækningen. ”Det 2. lod”, som vi blev pålagt at indføre efter sidste generalforsamling, betyder,
at chancerne for at vinde ikke er de samme som sidste år.
Vi har allerede nu lagt programmet for 2012 på plads, der er sendt kontrakter ud til de kunstnere,
som vi gerne vil have til at udstille. Som sidste år har vi trykt programmet for året på bagsiden af
de foldere, der ligger på bordene. Vi har i øvrigt lavet en aftale med administrationen om, at
folderen ”automatisk” kommer ud til alle nye ansatte på universitetet.
Bestyrelsen har i det seneste år bestået af Berit Fejborg (Samf-fak-kontor), Lone Ramy Katberg,
(AUB), Inger M. Kiis, (Institut for Sociologi og Socialt Arbejde), Vivian Lassen, (Institut for Kultur
og Globale Studier), Anne Nielsen, (Institut for Kommunikation), Sanne Simonsen (tidligere ansat)
og Jesper Bendix, (AUB) Suppleanter: Birgitte Kudal Hansen (Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi), Karsten Kryger Hansen, (AUB) & Jesper Bendix, formand, AUB.
Bestyrelsesvalg:
På valg er Inger M. Kiis, Vivian Lassen og mig. Vivian vil gerne modtage genvalg, og Inger vil
godt tage en tørn som suppleant. Jeg har valgt, at jeg ikke vil fortsætte i bestyrelsen. Jeg synes jeg
har siddet der i en turbulent tid, hvor der er sket rigtig meget med foreningen. Det har været et
meget spændende og udfordrende arbejde, som har givet mig mange spændende oplevelser og gode
kontakter, både på universitetet, men også ”udenfor”. Jeg synes der nu skal nye kræfter til at flytte
foreningen ”et nyt sted hen”/finde på andre ting, vi kan arbejde med. Birgitte Kudal Hansen og
Karsten Kryger Hansen, der p.t. er suppleanter, ønsker begge at stoppe. Det vil sige, at vi skal
have valgt 2 nye til bestyrelsen og 1 suppleant.
Endelig skal der vælges 2 revisorer, da disse poster er 1-årige. Helen Norup og Anders Otte
varetager i øjeblikket denne vigtige post – begge vil gerne fortsætte.
Jesper Bendix”

Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab:
Regnskab var via mail udsendt til Foreningens medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Vedtagelse af kontingent:
Uændret – med 250,- kr. hvert halve år.
Ad. 5. Indkomne forslag:
Vedtægtsændring var udsendt. - For at være beslutningsdygtige skal der
være 1/3 af medlemmerne til stede – dvs. vi var beslutningsdygtige.
Vedtægtsændringer 2011
Nuværende tekst:
§ 4 Indmeldelse sker pr. den 1. i måneden. Udmeldelse sker pr. en 1. april eller 1. oktober
med mindst 1 måneds varsel. Trækkes kontingentet via Aalborg Universitets lønkontor, sker
udmeldelse automatisk ved ansættelsens ophør til foran nævnte datoer, med mindre anden
aftale indgås.
§ 5 Det økonomiske grundlag for foreningens drift og formål tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet
beregnes månedligt og opkræves halvårligt.
§ 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.

Forslag til ny tekst: incl. de foreslåede rettelser på generalforsamlingen:
§ 4 Indmeldelse sker pr. den 1. i måneden. Udmeldelse sker pr. en 1. april eller 1. oktober
med mindst 1 måneds varsel. Trækkes kontingentet via Aalborg Universitets lønkontor, sker
udmeldelse automatisk ved ansættelsens ophør til foran nævnte datoer, med mindre anden
aftale indgås. Medlemskab af Skråningen er mindst 3 måneder.
§ 5 Det økonomiske grundlag for foreningens drift og formål tilvejebringes gennem
medlemmernes betaling af kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet
beregnes månedligt og opkræves halvårligt. Kontingent opkræves april og oktober måned.
§ 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.
De foreslåede ændringer – markeret med rødt – blev vedtaget.
Ad. 6. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter:
Følgende er på valg fra bestyrelsen:
Jesper Bendix
Vivian Lassen – er villig til genvalg
Inger M. Kiis – er villig til at være suppleant
Følgende blev valgt for 2 år:
Vivian Lassen, (Institut for Kultur og Globale studier)
Lis Vestergaard Carlsen, (Samfundsvidenskabelige Fakultet)
Annie Sandager (HR-afdelingen)
Valg af suppleanter:
Birgitte Kudahl Hansen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi samt
Karsten Kryger Hansen, AUB, ønsker ikke genvalg.
Valgt blev:
Lisbeth Dam, (Institut for Arkitektur og Medieteknologi)
Inger M. Kiis, (Institut for Sociologi og Socialt arbejde)
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en ny formand.
Ad. 7. Valg af 2 revisorer:
Helen Norup samt Anders Otte blev gen-valgt som revisorer.
Ad. 8. Eventuelt:
Formanden takkede bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.
Referent
Inger M. Kiis

Bilag 1. Kunstvindere ved lodtrækning om indkøbt kunst
Tina Aagaard
Tina Aagaard
Hanna Mathiasen
Hanna Mathiasen
Ellen Korshøj
John Laursen
Bent Jessen
Pia Viborg
Pia Viborg
Marianne Steenholdt Bork
Marianne Steenholdt Bork
Majken B. Sørensen
Gitte Kalstrup
Gitte Kalstrup
Gitte Kalstrup
Essi Marie-Jean Tomobile
Essi Marie-Jean Tomobile
Troels Trier (Galleri Helco)
Michael Rode (Galleri Helco)
Karl-Heinz Boserup (Galleri Helco)
Jørn Erik Nielsen (Galleri Helco)
Marna Rix (Galleri Helco)
Lene Olsen (Galleri Helco)
Lone Dupont (Galleri Helco)

maleri , ”Overblik”
maleri, 2 stk.
keramik, 2 huse
keramik, 2skåle/1kande
billede, nr. 21 fra 2009
billede
skulptur, skarv
skulptur/maleri
2 malerier
keramik, festtræ
keramik, stjernekigger
maleri , ”Lomviefjeld”
keramik, 5 skæve fuglekrukker
keramik, 2 figurer, ”En fugl i hånden”
keramik, 2 vadefugle
maleri , "Den splittede kvinde"
træstatue
tryk
tryk/maleri, 2 stk.
skulptur, ”Odin”
skulptur, dame
maleri
maleri
maleri

Karsten Kryger Hansen
Birgit Andersen
Lise Holmgaard
Birthe Bæk Pedersen
Lone Ramy Katberg
Laila Haugen
Jette Thise Pedersen
Poul Melchorsen
Ole Rokkjær
Joan Lunøe
Gitte Skou
Dorthe Christoffersen
Lisbeth Rosted
Ingrid Lindenborg
Annie Sandager
Poul Henrik Oldager
Patrick Lemonnier
Dorte Larsen
Jørgen Glass Rasmussen
Anders Otte
Anne Flensborg
Svend Hugo Høgstrup
Jeanne Strunck
Kirsten Andersen

