SKRÅNINGEN
26. september 2008

Referat af generalforsamling i Kunstforeningen Skråningen
den 25. september 2008.

Formand, Jesper Bendix bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer og orienterede om aftenens program.
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
Ad. 1. Valg af dirigent og referent:
Eva Hallund blev valgt som dirigent. Inger M. Kiis blev valgt som referent.
Eva Hallund konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt/varslet og annonceret i UGlen, hvorefter hun gav ordet til formanden.
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed:
Formand, Jesper Bendix oplyste at alle aftaler med kunstnere vedr. udstillinger i 2009 på både Kroghstræde og Langagervej er på plads. Udover
disse udstillinger har bestyrelsen planlagt en udstilling med Jørgen Nash,
kombineret med en reception. Udstillingen skal finde sted i forbindelse
med universitetets jubilæum næste år. Kunstforeningen har fået en
rimelig aftale i stand vedr. denne udstilling. Den indkøbte kunst fra udstillingen sættes på auktion på den efterfølgende generalforsamling.
Bestyrelsen blev foreslået at søge midler hjem til Jørgen Nash-udstillingen
hos AAU, Obel-fonden samt Centerboghandelens Fond.

Nedenstående beretning var udsendt:
”Beretning for året 2007/08
I bestyrelsen har Inger M. Kiis, Charlotte Egeblad, Dorthe Christophersen,
Sanne Simonsen, Margit Nielsen, Lotte Brunø, Anne Nielsen, Jette Thise
Pedersen & Jesper Bendix haft deres gang. Der har været lidt flytten frem og
tilbage mellem bestyrelse og suppleanter pga. personlige og arbejdsmæssige
problemer, men da vi altid har haft suppleanter med til alle møder, har det været
en nogenlunde homogen flok, der har sørget for den daglige drift af foreningen.
Skråningen har i det forgangne år haft et meget virksomt år, dels har vi haft 9
udstillinger, dels har vi været på udflugt. Vi har også forsøgt at lave et PR
fremstød for at hverve flere medlemmer:
Skråningen har, sædvanen tro, arrangeret udstillinger på hhv. Kroghstræde og
Langagervej hver anden måned året rundt (på nær i juli og august). Der har
været forespørgsler om at arrangere udstillinger andre steder, hvilket vi har
afvist, idet det vil blive for uoverskueligt at administrere.
Årets udflugt gik til Nordkraft, hvor vi blev vist rundt og informeret om det
gigantiske projekt, som det er. Det er min hensigt at vi skal forsøge at komme
derind igen, så snart der bliver mulighed for at opleve nogle af alle faciliteterne i
brug – jeg har gødet jorden.
Antallet af medlemmer har været konstant dalende over de sidste par år, hvilket
har været utilfredsstillende at observere. I et forsøg på at ændre denne
situation, har bestyrelsen lavet en folder, som vi præsenterede i forbindelse
med et arrangement, Skråningen afholdt på Kroghstræde. Et arrangement, hvor
Søren Keldorff holdt et utroligt spændende oplæg om Vincent van Goghs mere
ukendte sider. TAK for oplevelsen – Søren! Folderen er blevet til med hjælp fra
hhv. rektor Finn Kjærsdam og overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff – tak for
hjælpen. Den er distribueret rundt på hele universitetet og bliver også lagt i
velkomstfolderen til nye ansatte! Så må vi håbe, at initiativet giver et positivt
resultat.
Bestyrelsesvalg:
På valg er Dorthe Christophersen, Jette Thise Pedersen, Margit Nielsen og
Anne Nielsen. Dorthe, Jette og Margit ønsker at udtræde af bestyrelsen. De har
været en god støtte og hjælp i vores formidling af kunsten – tak for hjælpen.
Der skal derfor findes to medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
Endelig skal der lyde en stor tak til vores revisorer, Lasse Lindstrøm og Lene
Krogh Jørgensen, der hjælper os med ikke at købe ind over evne.
Jesper Bendix
Formand.”
Ovenstående beretning blev godkendt.
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Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab:
Det omdelte regnskab for 2007/08 (18.9.07-17.9.08) blev godkendt. –
Regnskab fra forrige år blev ligeledes omdelt, så der var et ”sammenligningsgrundlag”.
Ad. 4. Vedtagelse af kontingent:
Samme som tidligere: 400 kr. pr. år.
Ad. 5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
Fra bestyrelsen er følgende på valg:
Dorthe Christophersen – ønsker ikke genvalg
Jette Thise Pedersen – ønsker ikke genvalg
Anne Nielsen – er villig til genvalg
Suppleanter:
Lotte Brunø – ønsker ikke genvalg
Margit Nielsen – ønsker ikke genvalg
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Anne Nielsen – genvalgt for en periode på to år
Berit Fejborg- valgt for en periode på 2 år
Lone Katbjerg – valgt for en periode på 2 år
Suppleanter:
Vivian Lassen – valgt for en periode på 1 år
Søren Keldorff – valgt for en periode på 1 år
Den nye bestyrelse ser således ud:
Jesper Bendix, AUB
Charlotte Egeblad, Institut 1
Berit Fejborg, Samf. fakultet
Lone Katbjerg, AUB
Inger M. Kiis, Institut 1
Anne Nielsen, Institut 11
Sanne Simonsen, Aalborg Universitetsforlag
Suppleanter:
Vivian Lassen, Institut 4
Søren Keldorff, Institut 1
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ad. 7. Valg af to revisorer:
Lone Krogh Jørgensen og Lasse Lindstrøm blev gen-valgt.
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Ad. 8. Evt.:
Medlemmerne ønskede en tydeliggørelse af reglerne for deltagelse i
generalforsamlingen, afstemning, udlodning af kunst m.v. i forhold til
hvornår medlemmet er indmeldt i foreningen. – Disse regler strammes op
og tydeliggøres inden næste generalforsamling.
Der blev spurgt til, hvorfor der er kommet flere penge ind – samtidig med
at antallet af medlemmer er faldende. Dette skyldes vores meget effektive kasserer, Anne Nielsen.
Vedrørende foreningens nye folder håber bestyrelsen, at alle medlemmer vil være med til at hverve nye medlemmer til foreningen – folderen
kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Referent
Inger M. Kiis
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