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Referat af Generalforsamling i Skråningen den 25. september 2007.   
 
Der deltog 74 i generalforsamlingen. Skråningen har d.d. 158 medlemmer, heraf 10 
medlemmer af Cirkel 3. 
 
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 Skråningen, Jesper Bendix, bød velkommen og orienterede om aftenens 
program.  
 
Ad. 1.: Valg af dirigent og referent: 
Eva Hallund blev valgt som ordstyrer og Inger Kiis som referent. 
 
Eva Hallund konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt/varslet og 
annonceret i Uglen, hvorefter hun gav ordet til formanden. 
 
Bestyrelsen arbejder p.t. med udformning af en velkomstfolder, der skal ud til alle ansatte 
på AAU samt evt. som indstik i Uglen, da vores medlemstal er for nedadgående. 
 
Rettelse: Vores sommerudflugt gik til Nørre Lyngby og ikke Lønstrup. 
 
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed: 
Den skriftlige beretning var omdelt til alle: 

 
”Beretning for året 2006-2007 for Skråningen 

 
Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af: 

 
Jesper Bendix 
Anne Nielsen 
Jette Thise Pedersen (Sanne Simonsen) 
Dorthe Christophersen 
Hanne Krone Nielsen 
Charlotte Egeblad 
Inger M. Kiis 
Vi har lavet 10 udstillinger i det forgangne år. 
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I november/december havde vi tilbudt alle vores medlemmer at komme med deres egen kunst for 
at give dem en mulighed for at udstille egne værker på Kroghstræde 3. Udstillingen blev en stor 
succes 
 
Vi havde i år valgt at tage nordpå på årets udflugt, og havde bestemt os til at besøge en 
glaspuster i Lønstrup, hvor nysgerrige fik mulighed for at få indblik i glaspusterens 
arbejdsmetoder. Derefter kørte vi ud til Dorthes sommerhus, hvor vi spiste de medbragte, mens vi 
nød varmen fra brændeovnen, selvom det skulle forestille at være sommer… Alle mætte og 
veltilfredse drog vi videre til Anne Justs have, hvor vi – i silende regn – gik rundt og nød alle 
hendes pragtfulde blomster og billeder. Det kan anbefales at tage en tur derop, dog ville jeg nok 
vælge en dag med udsigt til solskin ☺ 
 
Vi har søgt, og fået, støtte fra rektor Finn Kjærsdam til betaling af vores forsikring, hvilket vi er 
meget taknemmelige for. 
 
Igen i år er der bestilt kunstkalendere som årsgaver til de medlemmer, der måtte ønske en 
årsgave, men ikke kunne være til stede på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen skal sige farvel til et enkelt medlem: 
Hanne Krone Nielsen er begyndt at arbejde i Århus, og har derfor ikke længere tid at passe vores 
hjemmeside og lave udstillinger for os.  Jette har været på barsel det meste af det forgangne år, 
hvorfor hendes plads er blevet varetaget af Sanne Simonsen 
 
Udover Hannes plads er Inger, Charlotte og jeg selv på valg i år. Så vidt jeg har erfaret, vil vi 
alle 3 vist godt tage en tørn mere, hvorfor vi kun skal finde en afløser til Hanne. 
 
Også en stor tak til vores revisorer, der hjælper til med at holde styr på økonomien.” 

 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab: 
Foreningens kasserer, Anne Nielsen, gennemgik det omdelte regnskab. Regnskabet viser 
et overskud på 1.431,67 kr.  
 
Det fremlagte regnskab blev godkendt. 
 
Ad. 4. Vedtagelse af kontingent: 
Nuværende kontingent er 2 x 200 kr. pr. år. Vedtaget at bibeholde vores nuværende 
kontingent. 
 
Ad. 5. Indkomne forslag: 
Ingen. 
 
Ad. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 
Der afholdes ca. 8 møder om året. Møderne afholdes privat hos bestyrelsesmedlemmerne. 
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Følgende var på valg: 
Charlotte Egeblad, Jesper Bendix og Inger M. Kiis. - Hanne Krone Nielsen ønsker at 
udtræde af bestyrelsen, da hun nu arbejder i Aarhus. Charlotte, Jesper og Inger vil gerne 
modtage genvalg. Sanne Simonsen, der er suppleant, vil gerne gå ind som medlem i 
stedet for Hanne. Da der ingen modkandidater var, blev ovennævnte valgt ind i 
bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen – Margit Nielsen vil gerne fortsætte 
som suppleant, så der skulle vælges en suppleant mere. Lotte Brunø blev valgt som 
suppleant. 
 
Bestyrelsen derfor således ud: 
Jesper Bendix 
Dorthe Christophersen 
Charlotte Egeblad 
Inger M. Kiis 
Anne Nielsen 
Jette Thise Pedersen 
Sanne Simonsen 
 
Suppleanter: Lotte Brunø og Margit Nielsen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. 
 
Ad. 7. Valg af to revisorer: 
Nuværende revisorer: Lene Krogh Jørgensen og Lasse Lindstrøm - vil gerne fortsætte 
som revisorer. – Begge blev valgt. 
 
Ad. 8. Evt.: 
Der skal reklameres mere for kunstforeningen – her håber vi på den kommende brochure 
vil være med til at skaffe medlemmer. Det er også vigtigt, at de nuværende medlemmer 
reklamerer for kunstforeningen. Kunstforeningen er et af de få steder AAU-ansatte kan 
mødes. 
 
Medlemmerne vil gerne have mere synlighed i forhold til udstillinger og indkøbte 
kunstværker – dette skal ske via vores hjemmeside, som har ligget lidt stille. Bestyrelsen 
vil fremover gøre mere ud af hjemmesiden – gode råd modtages gerne. Bestyrelsen 
fastholder, at der kun er ressourcer til at udstille to steder, nemlig Langagervej 2 og 
Kroghstræde 3.  
 
Hvis man er på efterløn eller pension kan man stadigvæk være medlem – men man må 
selv henvende sig til bestyrelsen – dette gælder også ved forældreorlov. 
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Bibliotekets Kunstcirkel 3 fungerer på den måde, at der indkøbes kunst for det indbetalte 
kontingent, der er 420,- kr. pr. år. Denne kunst hænger på skift hjemme hos de enkelte 
medlemmer og udloddes så senere blandt medlemmerne.  
 
Referent 
Inger M. Kiis 
 


