
Referat 
  
Generalforsamling i Kunstakademiets Kunstforening   
Torsdag d. 14. september 2017 kl. 16.30 
  
På Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i  
Bygning 90 - lokale 1.20  
Fabriksmestervej 10,  
1438 København K 
 
  
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller Marianne Schou – Marianne valgt 
Marianne konstaterer at GF er lovligt indkaldt 

2. Valg af referent 
Daniel Tissot Skafte valgt 

3. Formandens beretning 
Beretning af formand Birte Klithøj vedlagt referatet. Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 
Desuden kunne formanden afsløre at foreningen, udover den indkøbte kunst, har fået produceret et 
særtryk af Anders Brinch som medlemsgave til alle medlemmer. 

4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab (uddeles ved generalforsamlingen). 
Regnskabet blev uddelt på Generalforsamlingen. Vedlagt dette referat. Regnskabet godkendt af 
generalforsamlingen. 

5. Behandling af indkomne forslag 
- forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen senest 8. dage inden generalforsamlingen 
(mail til: kunstforeningen@kadk.dk) 
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. 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Marianne Schou (villig til genvalg) 
Daniel Tissot Skafte (villig til genvalg, men opfordrer til at andre stiller op) 
Anders Hermund (villig til genvalg, men opfordrer til at andre stiller op) 
Alle genvalgt med applaus 
Suppleanter på valg: 
Anne-Lise Biehl  
Sidsel Nygård 
Anne-Mette Hagberg 
Alle genvalgt med applaus. 

7. Valg af revisor 
Lizzi Hougaard valgt med applaus. 

8. Evt. 
Ditte Dahl foreslår flere arrangementer udenfor København, så vi prøver at se nogle lidt andre ting end 
normalt. Flere medlemmer tilstedeværende tilslutter sig det forslag. 
Ditte vil gerne være med til at arrangere noget. 

 
 



 
BORTLODNING 
Efter generalforsamlingen var der bortlodning af indkøbte værker.  

Værkerne blev fordelt i nedenstående rækkefølge. 
 

1. Runa Søgaard  nr. 16 
2. Ulla Agger  nr. 6 (ved fuldmagt) 
3. Anne-Lise Biehl  nr. 4 
4. Susan Kristensen  nr. 11 
5. Mai-Britt Kristensen  nr. 15 
6. Lise Steiness  nr. 12 
7. Grith Sørensen Korning nr. 14 
8. Thomas Binder  nr. 10 (ved fuldmagt) 
9. Henrik Oxvig  nr. 9 (ved fuldmagt) 
10. Pernille Bloch Lynbech nr. 7 
11. Torben Dahl  nr. 8 (ved fuldmagt) 
12. Carola Resch  nr. 1 (ved fuldmagt) 
13. Sidsel Nygård  nr. 2 
14. Morten Ryhl-Svendsen nr. 13 (ved fuldmagt) 
15. Anders Hermund  nr. 3 
16. Pontus Kjerrman  nr. 5 
17. May-Britt Jepsen  nr. 17 

  
 
 
Efter den ordinære bortlodning, var der bortlodning af ekstraværker blandt de fremmødte, jf. foreningens 
vedtægter §6. Følgende medlemmer vandt ved den ekstraordinære trækning 
 

1. Kathe Volck 
2. Heidi Bergstedt 
3. Birthe Færch 
4. Ole Sørensen 
5. Helene Naur Brochmann 

 
 
 



Kunstakademiets Kunstforening. 

Generalforsamling torsdag den 14. september 2017 i bygning 90. 

 

Formandens beretning: 

Bestyrelsen har i år bestået af Pontus Kjermann fra Billedkunstskolerne, Dorte Sommer fra 
Konservatorskolen, Anders Hermund, Daniel Skafte, Sidsel Nygaard og jeg selv indtil for nylig fra KADK og 
Marianne Schou og Anne-Lise Biehl seniorer. 

 

I år har der været afholdt 4 arrangementer for medlemmerne: 

• Den 14. september 2016 var der generalforsamling med udlodning af kunstværker og spisning. 
• Den 30. november var vi på Gammel Strand 48 og se en udstilling af Alexander Tovborg. Alexander 

fortalte selv om sit værk – en slags rum i rummet. Efterfølgende spiste de fremmødte på en 
nærliggende café og ønskede hinanden god jul. 

• Den 9. februar 2017 var vi på Corner udstilling på Sophienholm. Det var som sædvanlig meget 
interessant at se alle de forskellige kunstneres værker. Pontus fortalte om de enkelte kunstnere. 
Lige inden vores besøg på Corner fik Kunstforeningen en dejlig overraskelse. Som medlem af 
Corners venner var vi blevet udtrukket i lodtrækningen og havde vundet 15.000 kr. til indkøb af 
kunst på stedet. Det var inspirerende at gå rundt og se på kunsten, og samtidig udvælge værker til 
bortlodning i Kunstforeningen. I kan se alle de udvalgte værkerne her. 

• 14. juni 2017 var vi igen på elevudstilling på Billedkunstskolerne. 4 dygtige elever præsenterede et 
udvalg af deres værker. Vi indkøbte selvfølgelig flere værker, som I kan se her. 

 

Vi havde i bestyrelsen planer om flere arrangementer. Det har været undersøgt at finde et tidspunkt for 
besøg på Christiansborg, et besøg hos Edition Copenhagen, men det er desværre ikke lykkedes. 

Af kommende arrangementer er der foreslået et besøg hos Finn Naur, tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 
16.30. 

Vi er som sædvanlig meget interesserede i forslag til arrangementer. 

 

I må også gerne stadig opfordre jeres kollegaer til at melde sig ind i vores forening. 

Vi har pt. 83 medlemmer hvoraf 47 er fra KADK, 14 fra Billedkunst og 22 seniorer. 




