
KUNSTAKADEMIETS KUNSTFORENING 
GENERALFORSAMLING 16.9.2015 
 

REFERAT 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstillede Marianne Schou. 
Marianne blev valgt, bød velkommen og konstaterede at GF er lovligt indkaldt. 

 
2. Valg af referent 

Bestyrelsen indstillede Daniel Tissot Skafte. 
Daniel valgt. 

 
3. Formandens beretning 

Formand Birte Klithøj aflagde beretning om året, der er gået og de arrangementer foreningen 
har haft. Beretningen er vedlagt referatet. 
Formandens beretning enstemmigt vedtaget. 
 

4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab (uddeles ved generalforsamlingen). 
Regnskabet forelagt GF. Der har været lidt større indtægter i år, da foreningen har rettet op på 
indbetalinger fra pensionister og tidligere ansatte. De har tidligere været bagudbetalt men skal 
iflg. vedtægterne være forudbetalt. Igen i år har der været lidt større indtægter end udgifter, og 
der kom forslag om at der ikke skal være opsparing men hellere flere eller større indkøb. F.eks. 
et lidt dyrere værk til bortlodning sammen med de øvrige værker. Bestyrelsen tog forslaget til 
efterretning. 
Regnskab vedlagt referat. 

 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen 

senest 8. dage inden generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:                    

a. Nuværende tekst: 
§ 5 Bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af 6 medlemmer og 1 
suppleant; medlemmerne vælges på skift for 2 år og suppleanten for 1 år. Genvalg kan 
finde sted. 
Forslag til ændring – markeret med kursiv: 
§ 5 Bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af 6 medlemmer 
og mindst 1 suppleant; medlemmerne vælges på skift for 2 år og suppleant(erne) for 1 
år. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsens begrundelse 
Da alle har travlt kan det være rart at være flere der er tilknyttet bestyrelsen, hvorfor 
bestyrelsen foreslår, at der kan vælges flere suppleanter til bestyrelsen. Hvis forslaget 
vedtages vil ændringen træde i kraft efter generalforsamlingen 2015. 
 
Ændring af §5 enstemmigt vedtaget. 



 
b. Nuværende tekst: 

§4 Kontingent samt ind- og udmeldelse 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales af de ansatte via løntræk. 
Tidligere ansatte betaler kontingent enten hel- eller halvårligt forud. 
Pensionister og efterlønsmodtagere betaler 50 % af det ordinære kontingent 
Indmeldelse kan ske året igennem til den 1. i måneden. Udmeldelse kan tidligst ske 3 
måneder efter foreningens generalforsamling dvs. normalt pr. 31. juli. Undtaget er 
medarbejdere der fratræder og som ikke ønsker fortsat medlemskab af foreningen. 
Alle udmeldelser skal være skriftlige og sendes til foreningens kasserer. 
Forslag til ændringer – kursiv tilføjes, gennemstreget udgår. 
§ 4 Kontingent samt ind- og udmeldelse  
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales af de ansatte via løntræk. 
Tidligere ansatte betaler kontingent enten hel- eller halvårligt forud. 
Pensionister og efterlønsmodtagere betaler 50 % af det ordinære kontingent 
Indmeldelse kan ske året igennem til den 1. i måneden. Udmeldelse kan tidligst ske 3 
måneder efter foreningens generalforsamling dvs. normalt pr. 31. december. Undtaget 
er medarbejdere der fratræder og som ikke ønsker fortsat medlemskab af foreningen. 
Medlemmer, der stopper i foreningen efter at have indbetalt et fuldt års kontingent frem 
til generalforsamlingen, kan deltage i den efterfølgende lodtrækning efter 
bestemmelserne i §6.  
Alle udmeldelser skal være skriftlige og sendes til foreningens kasserer. 
Bestyrelsens begrundelse 
Som vedtægterne er i dag kan et medlem, der har betalt kontingent for hele året (f.eks. 
forudbetalt som pensionist eller tidligere ansat) men ikke ønsker at betale endnu en 
kontingentperiode, ikke deltage i lodtrækningen om de værker vedkommende selv har 
været med til at betale for. 
 
Ændring af §4 enstemmigt vedtaget. 

 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt suppleanter for 1 år:  

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 
Birte Klithøj, formand, Arkitektskolen, valgt indtil 2016 
Dorte Sommer, Konservatorskolen, valgt indtil 2016 
Pontus Kjerrman, Billedkunstskolerne, valgt indtil 2016 
På valg: 
Daniel Tissot Skafte, Arkitektskolen (villig til genvalg) 
- Daniel valgt for 2 år 
Anders Hermund, Arkitektskolen (villig til genvalg) 
- Anders valgt for 2 år 
Marianne Schou, kasserer, pensionist (villig til genvalg) 
- Marianne valgt for 2 år 
Frank Bundgaard, suppleant (ønsker ikke genvalg) 
Ulla Agger stillede op som suppleant og blev valgt. 
Dorte Vinterberg, suppleant (ønsker ikke genvalg) 
Anne-Lise Biehl stillede op som suppleant og blev valgt 



Bestyrelsen opfordrede særligt medlemmer fra Designskolen til at stille op, så alle skoler så vidt 
muligt er repræsenteret. Der var tilsagn fra et medlem, der vil overveje at stille op næste år, og 
opfordre sine kollegaer til at tage del i foreningens arbejde. 

 
7. Valg af revisor 

Anne Binneballe (villig til genvalg) 
- Anne valgt 

 
8. Evt.  

Gode idéer til kommende arrangementer er meget velkomne 
Forslag om hvervekampagne, da antallet af medlemmer er faldet siden sidste år. 
Der er givet information om foreningen til Billedkunstskolernes personalemappe. 
En af årsagerne til at medlemsstallet er faldet en smule er, at listerne er blevet revideret i forhold 
til hvilke medlemmer, der rent faktisk har indbetalt kontingent. 

 
 
 

BORTLODNING AF VÆRKER 
Ved den efterfølgende lodtrækning, blev følgende værker vundet i nedenstående rækkefølge: 

1 Tage Lyneborg nr 15 (ved fuldmagt) 
2 Svend Lawaetz nr 18 (ved fuldmagt) 
3 Finn Ørstrup  nr 20 (ved fuldmagt) 
4 Frank Bundgaard nr 22 
5 Anne-Lise Biehl nr 21 
6 Janne Jørgensen nr 5 (ved fuldmagt) 
7 Daniel Tissot Skafte nr 6 
8 Karen Harsbo  nr 1 (ved fuldmagt) 
9 Jørgen Friis  nr 4 
10 Karin Johansen nr 7 
11 Mogens S. Koch nr 17 (ved fuldmagt) 
12 Anne Mette Hagberg nr 23 
13 Ditte Dahl  nr 16 
14 Jan Gjettermann nr 3 (ved fuldmagt) 
15 Anne Damgaard Pedersen nr 2 (ved fuldmagt) 
16 Vibber Hermansen nr 14 
17 Pontus Kjerrman nr 8 (ved fuldmagt) 
18 Heidi Bergstedt nr 19 (ved fuldmagt) 
19 Gitte Lunde Jørgensen nr 13 
20 Marianne Schou nr 12 
21 Thomas Binder nr 10 
22 Ulla Agger  nr 11 
23 Morten Ryhl-Svendsen nr 9 (ved fuldmagt) 
 
Derudover var der en ekstra trækning blandt de tilstedeværende, hvor flg. vandt: 
Dorte VP Sommer 
Dorte Vinterberg 
Birte Klithøj 


