SKRÅNINGEN

Referat af generalforsamling i Kunstforeningen Skråningen
den 25. oktober 2006
Der deltog 76 i generalforsamlingen. Skråningen
medlemmer, heraf 12 medlemmer af Cirkel 3.

har

d.d.

183

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
Anne Marie Svenstrup blev valgt som ordstyrer og Inger Kiis som referent.
Anne Marie Svenstrup konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt/-varslet og annonceret i Uglen, hvorefter hun gav ordet til
formanden.
Generalforsamlingen var planlagt til afholdelse i september, men
grundet frister for indlevering af annoncering i Uglen, blev vi nødt til at
udskyde den til oktober. I vedtægterne §8 står, at den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober.
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed
Den skriftlige beretning var omdelt til alle. Der har været færre udstillinger
i år end sidste år (16), men da foreningen har haft kunstindkøb fra sidste
år liggende, er ”udbuddet” til lodtrækning af kunst ligeså stort i år som
sidste år.

Som noget nyt har vi i år haft Gallerivandring i stedet for sommerudflugt.
Da denne var en succes har bestyrelsen tænkt sig at gentage denne
efter et år. – Her var der forslag om gallerivandring i andre byer. – Vores
egne gallerier skifter også udstillere og der kommer nye til.
Kunstforeningen har også som noget nyt inviteret alle ansatte på AAU til
at udstille deres egen kunst. Dette foregår i Kroghstræde 3 i
november/december.
Cirkel 3 medlemmer er udelukkende AUB-ansatte. Hvis man har lyst til at
oprette nye cirkler er man velkommen til det.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad. 3. Godkendelse af revideret regnskab
Foreningens kasserer, Lene Klitgaard, gennemgik det omdelte regnskab.
Regnskabet viser et over-skud på 12.400 kr. – mod 1.600 sidste år.
Foreningen har været lidt tilbageholdende med indkøb i år grundet kritik
rejst på sidste generalforsamling.
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.
Under dette punkt blev følgende drøftet:
Bestyrelsen vil gerne lave længere udstillinger. Som det er nu udstiller
kunstnerne 1 måned, hvor vi er forpligtet til at købe kunst for ca. 3.000 kr –
forslag er 2 måneder, hvilket også giver et større beløb at indkøbe kunst
for. Kunstforeningens formål er bl.a. at ”åbne” vejen for nye kunstnere –
udelukker dog ikke udstillinger med mere etablerede kunstnere.
Der blev efterlyst liste over de kunstnere, der har været udstilling med –
også gerne med links til disses hjemmesider – samt ”katalog” med
billeder af de indkøbte kunstværker. – Der henvises her til Skråningens
nye hjemmeside, hvor det er intentionen, at sådanne oplysninger skal
lægges ind: www.skraaningen.aau.dk Referat fra generalforsamlinger
lægges fremover hjemmesiden.
Ad. 5. Indkomne forslag
Ingen.
Ad. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Der afholdes ca. 8 møder om året. Møderne afholdes privat hos
bestyrelsesmedlem-merne.
Nuværende bestyrelse:
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Jesper Bendix, AUB
Lene Klitgaard – ønsker ikke genvalg
Jette Irene Pedersen, AUB
Henrik Findsen – ønsker ikke genvalg (er fraflyttet AAU)
Hanne Krone Nielsen, – ønsker genvalg
Charlotte Egeblad, Inst. 1, Ks. 7
Inger M. Kiis, Inst. 1, Ks. 7
Anne Nielsen, suppleant, Inst. 15, Pontoppidanstræde 102
Der blev valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen:
Dorthe Christophersen, inst. 11, Ks. 3
Anne Nielsen, Inst. 15, Pon.s
Der blev valgt to suppleanter til bestyrelsen:
Sanne Simonsen, Universitetsforlaget, Niels Jernes vej 6B
Margit Nielsen, Adgangskursus, St. 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Formanden takkede de afgående medlemmer for deres arbejde i
bestyrelsen.
Ad. 7. Valg af to revisorer
Nuværende revisorer:
Lasse Lindstrøm – vil gerne fortsætte
Helga Andersen – ønsker ikke genvalg
Lene Krogh Jørgensen, ledelsessekretariatet blev valgt som revisor
sammen med Lasse Lindstrøm.
Ad. 8. Evt.
I forbindelse med udstilling af AAU-ansattes kunst, har det været et
problem, at vi ikke kan sende vores invitationer ud til alle ansatte på
AAU. – Det blev foreslået at kontakte Peter Plenge direkte – Den itansvarlige på biblioteket vil gerne gå videre med dette.
Medlemstallet er ca. status quo.
Forslag om at ny-ansatte på AAU oplyses om, at der findes en
Kunstforening.
Som tidligere nævnt i referatet: Hvis man ønsker at starte en kunstcirkel –
så kontakt Jesper Bendix. Kunstcirkel 3 fungerer på den måde, at der
indkøbes kunst for den indbetalte kontingent. Denne kunst hænger på
skift en måned hjemme hos de enkelte medlemmer. De samlede
kunstværker udloddes blandt medlemmerne. Den enkelte kunstcirkel
kan lave sine egne regler/vedtægter.
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Referent
Inger M. Kiis
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