SKRÅNINGEN

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen
den 21. september 2010.
Der deltog 80 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:
Eva Hallund blev valgt som dirigent og Charlotte Egeblad og Inger M. Kiis
som referenter. Eva Hallund konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt/varslet, hvorefter hun gav ordet til formanden.
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed:
Formanden oplyste, at der nu var udarbejdet en ny folder indeholdende
udstillingskalender for 2011. Alle blev opfordret til at tage folderen med og
videregive til kolleger.
Formandens beretning:
”Beretning for året 2009/10
Året 2009/10 har båret præg af, at bestyrelsen nu er godt kørt ind. Bestyrelsen
består af folk, der har været med i flere omgange – dvs. at vi ikke skal bruge tid
på at lære folk op i nye opgaver.
Det, at bestyrelsen er stabil, gør, at der kan skues ud over det daglige arbejde –
hvilket blandt andet, har bevirket, at vi er begyndt at samarbejde med
universitetet omkring udstillinger. Dette kom til udtryk, da vi havde en udstilling
med studerende fra Art ’n’ Technology, der præsenterede deres værker. En af
kunstnerne er graffiti-kunstner, og hans værk var af mere permanent karakter,
hvorfor vi ikke kunne løfte den økonomiske byrde, kunsten kostede. Gennem
kontakt til hhv. institutleder Christian Jantzen og dekan Lone Dirckinck-Holmfeld fik
vi rejst de penge, der muliggjorde opførelsen af den fantastisk flotte udsmykning,
der stadigvæk befinder sig i Kroghsstræde 3 – gå endelig over og kig  Jeg har

ingen erfaringer med graffiti-udsmykning, og jeg havde derfor ikke forudset, at det
kunne forårsage nogle meget kraftige gener, mens det blev opført. Derfor skal jeg
beklage, at flere kolleger fik det dårligt, mens der blev malet – til gengæld håber
jeg, at de i dag glæder sig over udsmykningen.
Vores ”eksperiment” med at lave en udstilling med Jørgens Nashs værker blev en
stor succes – faktisk var vi så begejstrede for resultatet, at vi valgte at købe et lille
billede, som også er med i dagens lodtrækning!
Årets sommerudflugt var en tur til Sæby, hvor vi vidste, at der er mange gallerier
og arbejdende værksteder. Vi havde ikke låst os fast på at ville se bestemte
steder, men havde givet folk en liste over kendte steder, som de selv kunne
besøge. Frokosten blev i år indtaget på den lokale fiskerestaurant, som var godt
besøgt, så vi havde lidt svært ved at komme til ”ta’ selv bordet”, men jeg tror da,
at alle blev mætte. Efter frokosten fortsatte vi til Dronninglund Kunstcenter, hvor de
havde en interessant udstilling om ”Heroines og Superheroines” og på første salen
var der keramiske skulpturer over temaet ”Ragnarok”. Vi købte kunst i Sæby, som
er med i årets lodtrækning!
Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af Berit Fejborg (Samf. Fakultetet), Lone
Ramy Katberg, (AUB), Inger M. Kiis, (Institut 1), Vivian Lassen, (Institut 4), Anne
Nielsen, (Institut 11), Sanne Simonsen (tidligere ansat) og Jesper Bendix, (AUB)
Suppleanter: Charlotte Egeblad, (tidligere ansat) & Søren Keldorff, (tidligere
ansat). Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen endelig fået tid til at pleje de mere
interne opgaver. Det har betydet, at vi nu er på plads med hjemmeside, vores
medlemskartotek er opdateret, og mailinglisten er vist også ført ajour. Det er Berit,
der holder styr på vores hjemmeside, og hun har også kontakten til Uglen, så vi
kan få formidlet vores udstillinger. Berit gør et stort arbejde, som jeg sætter meget
stor pris på. Hele vores finansielle situation er hængt op på, at der er styr på
økonomien. Og Anne, der er vores kasserer, har helt styr på, hvor mange penge vi
har på kontoen, hvor mange kunstværker vi har indkøbt, og om folk har betalt
deres kontingent. Jeg er også sikker på, at vi her i foreningen er i trygge hænder
. Og vi andre – os der sørger for at få udstillingerne op og ned, som har den
daglige kontakt med kunstnerne – det er også mit indtryk, at der er styr på den
enkelte udstilling.
Bestyrelsesvalg:
På valg er Berit Fejborg, Lone Ramy Katberg, Anne Nielsen og Sanne Simonsen.
Alle vil gerne modtage genvalg. Charlotte Egeblad og Søren Keldorff, der p.t. er
suppleanter, ønsker begge at stoppe, så vi skal have valgt 2 nye.
Endelig skal der vælges 2 revisorer, da disse poster er 1-årige. Lasse Lindstrøm og
Helen Norup varetager i øjeblikket denne vigtige post – mon de er villige til
genvalg?
Jesper Bendix”
Udover ovenstående:
Formanden oplyste, at der indkøbes 3 nye glasmontre til Kroghstræde 3 – betalt af
dekanen – således at der også her bliver muligt at udstille andet end malerier.

Der fremkom ønske om at ”Beretningen” lægges på Skråningens hjemmeside
nogle dage før generalforsamlingen. – Dette lovede bestyrelsen.
Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab:
Foreningens kasserer, Anne Nielsen, gennemgik regnskabet. Der er p.t. 153
medlemmer, dvs. vi er for opadgående – men gerne mange flere medlemmer.
Økonomien er fin. Det blev dog oplyst, at indbetalingerne til generalforsamlingen
indgik i regnskabet – men udgifterne til mad m.v. først kommer på senere. Der er
ligeledes gemt kunst fra sidste år, som er med i dette års lodtrækning.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Vedtagelse af kontingent:
Uændret – med 250,- kr. hvert halve år.
Ad. 5. Indkomne forslag:
Principper for bortlodning af kunst således at de medlemmer, der ikke har vundet
et kunstværk tilgodeses på den kommende generalforsamling: Principperne kan
ikke ændres på denne generalforsamling, da det indkomne forslag ikke er så
konkret, at der kan træffes beslutning. Desuden er det formelt bestyrelsen, der
fastsætter regler for bortlodning – der står intet i vedtægterne om dette. Der blev
foretaget en ”prøve-afstemning”, som klart viste, at medlemmerne ønsker en
ændring af de nuværende principper. – Bestyrelsen arbejder derfor videre med
dette og kommer med et eller flere forslag til næste års generalforsamling.
Forslaget udsendes inden generalforsamlingen – evt. sammen med en formulering
til ændring af vedtægterne.
Ad. 6. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleanter:
Følgende er på valg fra bestyrelsen: Berit Fejborg, Lone Ramy Katberg, Anne
Nielsen og Sanne Simonsen. Alle er villige til genvalg. – Valgt for 2 år.
Suppleanter: Følgende er på valg – og ønsker ikke genvalg:
Søren Keldorff og Charlotte Egeblad.
Følgende blev valgt for 1 år som suppleanter:
Birgitte Kudal Hansen
Karsten Kryger Hansen, AUB.
Ad. 7. Valg af 2 revisorer:
Lasse Lindstrøm ønsker ikke genvalg – Helen Norup er villig til genvalg.
Helen Norup samt Anders Otte blev valgt som revisorer.
Ad. 8. Eventuelt:
Intet.

