
Referat af generalforsamling 
  
DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 
Marianne Schou valgt 

 
2. Valg af referent. 

Anders Hermund valgt 
 

3. Formandens beretning. 
Birte Klithøj fremlagde sin formands beretning (bilag 1). 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab (uddelt ved generalforsamlingen). 
Marianne Schou fremlagde regnskabet som også var uddelt til generalforsamlingen (bilag 2). 
Der blev spurgt til det forudbetalte kontingent og kontingentindbetalingerne. Kassereren 
forklarede at kontingentindtægter afspejles af medlemsantal og kommer ind månedligt på 
nær tidligere medarbejdere og seniorers bidrag der betaler forud, sidstnævnte betaler kun 
halvt kontingent. 
Regnskabet blev 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) 
Bestyrelsen fremsætter et forslag (bilag 3) om en mindre kontingentforhøjelse. Det er den 
første gang i 10 år kontingentet stiger. 
Der blev spurgt til, hvorvidt nedsættelsen for seniorer kunne sættes højere end halvdelen, da 
nogle gerne ville betale lidt mere end halvdelen. Der blev i den anledning ikke stillet et 
egentligt ændringsforslag til bestyrelsens forslag, men det kan eventuelt stilles som et forslag 
næste år. 
Det blev nævnt fra salen at man jo godt kan donere til foreningen, hvis man har lyst til det. 
Bestyrelsens forslag blev derefter enstemmigt vedtaget. Det betyder at kontingentet stiger 
fra 1. september 2019 fra kr. 50,- til kr. 60,- pr. måned. For seniorer, som betaler 50% af 
kontingenter, vil det månedlige kontingent være kr. 30,- pr måned som betales forud fra 1.9. 
til 31.08. 

 
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: 

Birte Klithøj (villig til genvalg) 
Dorte V. P. Sommer (villig til genvalg) 
Pontus Kjerrman (villig til genvalg) 

 
 Suppleanter på valg: 

Anne-Lise Biehl (villig til genvalg) 
Anne-Mette Hagberg (villig til genvalg) 
Desuden opstiller Karen Harsboe som suppleant 

Alle blev enstemmigt valgt på generalforsamlingen. 
 

7. Valg af revisor 
Lizzie Hougaard blev valgt til revisor af generalforsamlingen 
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8. Evt.  

Ebbe Meldgaard spørger om Kunstforeningen har været på Konventum / LO skolen som 
arrangement. Dette forslag blev noteret af bestyrelsen og er hermed ført til referat.  



BORTLODNING 
Efter generalforsamlingen var der bortlodning af indkøbte værker.  
Værkerne blev vundet i flg. rækkefølge 
  
Nr. Navn  Værknr. Fuldmagt? 
1 Morten Myrup Jensen 17 tilstede 
2 Ebbe Meldgaard 13 tilstede 
3 Susanne Jøker Johnsen 15 fuldmagt 
4 Pontus Kjerrman 1 tilstede 
5 Debora Domela 9 tilstede 
6 Anette Kreutzberg 16 tilstede 
7 Svend Lawaetz 2 fuldmagt 
8 Tine Louise Slotgaard 14 tilstede 
9 Finn Ørstrup  11 tilstede 
10 Ole Sørensen  5 tilstede 
11 Vibber Hermannsen 10 tilstede 
12 Tine Elten  12 tilstede  
13  Marianne Gyldendal 18 tilstede 
14 Lise Steiness  3 fuldmagt 
15 Silas Emmery  4 fuldmagt 
16 Mette Højland Knudsen 8 fuldmagt 
17 Jan Gjetterman 7 fuldmagt 
18 Dorte Vinterberg 6 fulgmagt 
 
Trøstepræmier 
1 Litografi Carola Resch   tilstede 
2 Skål Anne Schott   tilstede 
  



BILAG 1 

KUNSTAKADEMIERTS KUNSTFORENING. 

Generalforsamling torsdag den 13. september 2018 i bygning 90. 

Formandens beretning: 

Bestyrelsen har i år bestået af Pontus Kjerrman fra Billedkunstskolerne, Dorte Sommer fra 
Konservatorskolen, Anders Hermund og Daniel Skafte fra Arkitektskolen, Anne Mette Hagberg fra 
Designskolen og Marianne Schou, Anne-Lise Biehl og jeg selv, Birte Klithøj, seniorer.  

 

Det har været et år med rigtig mange besøg for medlemmerne og megen inspiration. Vi har haft 7 
arrangementer. 

• Den 14. september 2017 var der generalforsamling med udlodning af kunstværker samt fælles 
spisning for fremmødte. 

• 24. oktober 2017 var der besøg på Kunstakademiets Billedkunstskolers Grafiske Laboratorium, 
hvor Finn Naur viste rundt og fortalte om arbejdet på laboratoriet. Det var utrolig spændende. Vi 
fik også lov at lave et lille tryk, hvor hver lavede en lille signatur. (vises) 

• Årets julearrangement blev afholdt 30. november 2017. Vi var på rundvisning i 
Billedkunstskolernes undervisningslokaler. Rundvisningen blev foretaget af Henrik Biehl, der 
meget medlevende fortalte om de meget forskellige lokaleforhold. Efterfølgende var interesserede 
ude at spise julefrokost sammen. 

• 8. februar 2018 var vi traditionen tro på Sophienholm og besøge udstillingen Corner. Det var som 
sædvanlig meget inspirerende at få Pontus´ forklaringer til div. Kunstværker. 

• 19. april 2018 var vi på besøg på Panum, hvor professor emeritus Erik Dabelsteen viste rundt på 
instituttet og fortalte om alle de mange udsmykninger der er, af bl.a. Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard. 
Det var utrolig spændende. 

• 23. maj 2018 var der rundvisning i Bjørn Wiinblads hjem og værksted ¨Det blå hus¨. Vi fik 
rundvisning i hans private stuer, hvor hans samling af kunst fra hele verden er. Rundvisningen blev 
foretaget af en nær ven og medarbejder, der stadig bor i en af bygningerne på stedet. Det var en 
meget interessant oplevelse. 

• 6. juni 2018 var der arrangeret elevudstilling på Gipslaboratoriet på Billedkunstskolerne med 
udvalgte værker af 5 studerende. Vi skulle udvælge værker til bortlodning, her på 
generalforsamlingen. 

Som I kan høre, har der været rigtig mange fine arrangementer og interessen har været stor. Vi er som 
sædvanlig meget interesserede i forslag til arrangementer. Vi planlægger følgende arrangementer: Det nye 
Panum, Christiansborg den 27.11.2018, Corner, Grundtvigskirken, Saxo Bank, elevudstilling på Billedkunst. 

 

Der er også sket det fantastiske, at der er blevet indmeldt mange nye medlemmer. Vi er nu 98 medlemmer, 
(83 i 2017), 57 fra KADK, 16 fra Billedkunst og 25 seniorer, men der må selvfølgelig gerne være mange flere. 

 


