Generalforsamling 2017
Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Referat fra
Generalforsamlingen
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 16.00 i Kantinen på
Rådhuset i Skagen.

1. Valg af dirigent
Karina Gajhede blev valgt som dirigent. Hun fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning:
”Så er det allerede forår igen.
Vores forening har fået en tilgang på 8 nye medlemmer, så vi nu er 87.
Vi har 21 kunstværker, I kan være heldige at vinde … hvis I bryder jer om det, vi har købt.
21 kunstværker til 87 personer betyder, at ca. hver 4. vil blive trukket ud, hvis vi havde lige mange lodder. Det har vi imidlertid ikke.
Alligevel er chancen for at vinde her i eftermiddag noget større end chancen for at vinde i Lotto.
Som jeg også fortalte jer sidste år, er vi i bestyrelsen gode til at hygge os sammen.
Da vi sidste år var færdig med ophængningen her på Rådhuset, gik vi på Jakobs Café for at spise. Lena Nyeng fortalte, at hun havde
Været på Kappelborg og set udstillingen med de lokale kunstnere. Hun var faldet for maleriet af Ole Schillerup.
Det blev vores første indkøb til dette år.
Påsken faldt tidligt. Allerede d. 23. marts – askeonsdag, drog tre af os afsted til ”Kunst for alle” i Aalborg Kongres og Kulturcenter.
75 kunstnere udstillede, så der var noget at se på. (Vi kom gratis ind, men det koster kun 50 kr. så det er for alle!)
Vi købte fire værker:
Skulptur af Lene Winter. Kvinden sidder på jordkloden med sin røde læbestift, og stiletter fra Christian Laboten. En rigtig levekvinde.
Nu er hun blevet noget tynget af forureningen, symboliseret af hatten lavet af skildpaddeskjold. Som en sandwich sidder hun der klemt
Inde mellem ozonlaget og jorden. Sur og gnaven. Det er en af mine favoritter dette år. Andre i bestyrelsen vil ikke have hende inden
for døren. Det er vel det kunst skal gøre ved os. Ruske op i os og få os til at diskutere.
Vi købte også to billeder af Jette Reinert. Akryl på håndlavet papir, et maleri af Pernille Krogh, og endelig købte vi skulpturen af Helle
Duus Weis:”In love with the Life”.
Så blev det pinse, og vi var på farten igen.
Benediktesmykker i Tversted. Videre til Lønstrup hvor vi igen besøgte Galleri Visby. Galleriet er nu ombygget. Der var i alt 17 kunstnere,
der udstillede. Her købte vi kurven med rensdyrgevir lavet af Katja Kreiner og den smukke raku brændte krukke af Dorte Visby selv.
Næste stop var Galleri Munken ved Løkken. Her fandt vi skulpturen af Poul Cederdof.
Sidste stop på pinseturen var Galleri Omegalfa i Saltum. Her investerede vi i maleriet af Claus Brøndum. ”Mårup Kirke.”
Jeg bør også nævne Skarven som Carl Oscar har lavet. Den købte vi hos Peter Danielsen.
Jeg håber, I synes om vores indkøb. Vi prøver at købe meget forskelligt, for at ramme bredt. Men vi prøver også at købe noget, I måske
ikke lige havde forventet at se her.
Held og lykke med udtrækningen.”.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Bente Pedersen og godkendt.
4. Valg til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:
Lena Nyeng, Lisbeth Geisnæs og Birthe Granat.
Lone Stig, Dianne Ellegaard, Betty Sørensen og Bente Pedersen fortsætter i bestyrelsen og er ikke på genvalg.
5. Valg af suppleant.
Ulla Egholm blev genvalgt.

6. Valg af revisor.
Karina Gajhede blev genvalgt.
7. Valg af revisorsuppleant.
Lene Diget Sørensen blev genvalgt.
8. Evt.
Kasseren Bente Pedersen henstillede til medlemmerne, at de ved mailadresse-ændring skal huske at meddele foreningen dette!
Desuden blev bestyrelsen opfordret til at besøge Kunstauktion arrangeret af Jimmy Flyvholm på Nordkraft d. 18. marts.

