
REFERAT 
Generalforsamling i Kunstakademiets Kunstforening   
  
Onsdag d. 14. september 2016 kl. 16.30 
  
På Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i  
Bygning 90 - lokale 1.20  
Fabriksmestervej 6,  
1435 København K 
 

1. Valg af dirigent 
Marianne Schou indstillet og valgt 
 

2. Valg af referent 
Daniel Skafte indstillet og valgt 
 

3. Formandens beretning 
Beretning ved formand Birte Klithøj vedhæftet referatet. 
Formandens beretning enstemmigt vedtaget 
 

4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab (uddeles ved generalforsamlingen).  
Regnskab (vedhæftet referatet) forelagt af kasserer Marianne Schou. Foreningens valgte revisor har 
ikke revideret regnskaberne pga. sygdom. Revision er i stedet foretaget af Lizzi Hougaard. 
Regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1-2 suppleanter for 1 år:  
Bestyrelsen opfordrer særligt medlemmer fra Designskolen til at stille op, så alle skolerne så vidt 
muligt er repræsenteret. 
Birte Klithøj (villig til genvalg) genvalgt ved fredsvalg 
Pontus Kjerrman (villig til genvalg) genvalgt ved fredsvalg 
Dorte Sommer (villig til genvalg) genvalgt ved fredsvalg 
Anne-Lise Biehl suppleant (villig til genvalg) genvalgt  
Ulla Agger, suppleant (ønsker ikke genvalg) 
Sidsel Nygård valgt 
Anne Mette Hagberg valgt 
 

7. Valg af revisor 
Lizzi Hougaard indstillet og valgt 
 

8. Evt.  
- gode idéer til kommende arrangementer er meget velkomne! 
Vibber Hermansen foreslår at vi undersøger muligheden for rundvisning af Thomas Bigum på Arken 
Evt. besøg på Sorø Kunstmuseum. 



BORTLODNING 
Efter generalforsamlingen var der bortlodning af indkøbte værker. Disse blev vundet i nedenstående 
rækkefølge: 

1. Lene Dammand Lund nr. 13 (ved fuldmagt) 
2. Vibber Hermansen nr. 21 
3. Dorte Vinterberg nr. 1 (ved fuldmagt) 
4. Mette Pihler nr. 14 
5. Bjarne Rüdiger nr. 23 
6. Birte Klithøj nr. 25 
7. Mette Højland nr. 12 (ved fuldmagt) 
8. Carola Resch nr. 18 
9. Karina Mose nr. 6 
10. Marianne Schou nr. 20 
11. Jan Gjettermann nr. 11 (ved fuldmagt) 
12. Birte Færch nr. 9 (ved fuldmagt) 
13. Anette Kreutzberg nr. 15 
14. May-Britt Jepsen nr. 8 
15. Ulla Agger nr. 7 
16. Jørgen Friis nr. 2 
17. Finn Ørstrup nr. 17a 
18. Sven Lawaetz nr. 16 (ved fuldmagt) 
19. Karin Skousbøll nr. 24 
20. Inge Kongsgaard nr. 17b (ved fulmagt) 
21. Mogens Koch nr. 4 
22. Ole Sørensen nr. 10 (ved fuldmagt) 
23. Anne-Lise Biehl nr. 19 
24. Karin Johansen nr. 3 
25. Jakob Kristoffer Hansen nr. 5 (ved fuldmagt) 
26. Thomas Binder nr. 22 
 

Ekstra trækning blandt tilstedeværende. 
Vundet af Sidsel Nygård 
  



Kunstakademiets Kunstforening 
Generalforsamling den 14. september 2016 
 
Formandens beretning: 
Bestyrelsen har i år bestået af Pontus Kjerrman fra Billedkunstskolerne, Dorte Sommer fra 
Konservatorskolen, Anders Hermund, Daniels Skafte, Ulla Agger og jeg selv fra KADK, samt 
Marianne Schou og Anne-Lise Biehl pensionister. 
 
I år har der været afholdt 5 arrangementer for medlemmer: 
Her er en lille kort beskrivelse: 

• Den 16. september 2015 var der generalforsamling 
• 2. december 2015 var vi på Kastrupgårdsamlingen hvor John Kørner udstillede sine værker. 

John Kørner viste selv rundt og fortalte om sin kunst. Det er altid meget interessant, når 
kunstneren selv fortæller om sin kunst. Vi har indkøbt et af hans meget fine billeder. 
Efter rundvisningen fortsatte vi til Kystens Perle i Kastrup, hvor vi holdt juleafslutning 

• Den 28. januar 2016 tog vi til Sophienholm og så Cornerudstillingen. Vi så som sædvanlig 
en masse spændende kunst, hvor Pontus viste rundt og forklarede om de enkelte kunstnere. 
Vi indkøbte kunst af Pontus Kjermann, Jens peter Kellermann og Knud Odde 

• Den 30. marts 2016 var vi på besøg på Billedkunstskolerne, hvor Karen Harsbo og Anders 
Hermund viste os det digitale 3D værksted. Der blev lavet fantastiske print i plastik og 
keramik, scanning, fræsning m.m. 

• Den 15. juni 2016 var vi på elevudstilling på Billedkunstskolerne. Der var 4 håbefulde 
elever, der udstillede nogle af deres værker. Altid spændende at se, hvad de studerende 
laver. Vi var så begejstrede, at vi købte 7 af deres værker 
 
 

Evt. kommende arrangementer: 
Vi forsøger stadig at komme ind på Christiansborg og se deres samlinger, men foreløbig er alt 
optaget i dette år. Vi forsøger i det nye år. 
Der kan evt. være en tur til Tegner museet 
Gammelgård i Herlev. Kunst- og kulturcenter med mange spændende skiftende udstillinger 
Julearrangement evt. 29. november 2016 
Vi vil som sædvanlig gerne have nye gode forslag til spændende arrangementer. Vi kan evt. 
arrangere med at vi kører samlet i en bus til stedet. 
Og igen som sædvanlig, vil vi opfordre jer til at fortælle om vore lille forening til jeres kollegaer. Vi 
er i dag 81 medlemmer (KADK 53, Billedkunst 11 og tidligere medarbejdere 17), så der er plads til 
mange flere. 


