
Referat af generalforsamling 
  
 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 
Daniel Tissot Skafte valgt! 

 
2. Valg af referent. 

Anders Hermund valgt! 
 

3. Formandens beretning. 
Bestyrelsen har i år bestået af Pontus Kjerrman og Karen Harsbo fra Billedkunstskolerne, Dorte Sommer 
fra Konservatorskolen, Anne Mette Hagberg fra Designskolen, Anders Hermund og Daniel Skafte fra 
Arkitektskolen og Marianne Schou, Anne-Lise Biehl og jeg selv, seniorer. 
P.gr. af Mariannes pludselige og alt for tidlige død her i juli, har vi har selvfølgelig haft nogle problemer 
omkring foreningens konto, da Marianne jo var kasserer. Daniel har påtaget sig kassererjobbet, og 
aftalen med banken er ved at være på plads nu. Regnskabet er ikke helt på plads, så det vil blive 
eftersendt til medlemmerne med en indsigelsesfrist. 
Vi har også haft lidt forsinkelse omkring indkøb af kunst, så derfor er værklisten desværre kommet så 
sent ud (i går). 
 
Det har været et rigtig fint år, med mange arrangementer og fin opbakning fra medlemmerne 
• Den 13. september 2018 var der generalforsamling med udlodning af kunstværker samt fælles 

spisning for fremmødte. 
• 27. november 2018 var der rundvisning på Christiansborg. Rundvisningen var en guidet tur, hvor vi 

så portrætsamlingen og udsmykning i de enkelte partiers grupperum. Det var helt fantastisk at se, 
hvor stor forskel der var på valget af kunst. 

• 7. februar 2019 var vi traditionen tro på Sophienholm og besøge udstillingen Corner. Pontus viste 
rundt og forklarede/fortalte om de enkelte kunstnere og deres værker. Det var som altid meget 
inspirerende. 

• 27. marts 2019 fik vi en rundvisning i Mærsk-tårnet. Det var ikke så meget udsmykning, men vi så 
arkitekturen og fik en fin tur rundt i tårnet og sluttede af på øverste etage, hvor der var en helt 
fantastisk udsigt over København.  

• 25. april 2019 var vi på besøg i Grundtvigskirken. Det er, som alle ved, en kirke med en helt 
fantastisk arkitektur. Vi fik en meget inspirerende rundvisning af Lars Klint, der jo, som bekendt, er i 
familie med kirkens arkitekt.  

• Der var foreslået et besøg på Konventum (LO-skolen) 11. maj 2019, men på grund af for få 
tilmeldinger, blev besøget aflyst. 

• Den 19. juni 2019 var der igen i år arrangeret en mindre elevudstilling på Gipslaboratoriet på 
Billekunstskolerne. Vi skulle udvælge nogle værker til bortlodning her på generalforsamlingen. 

Som I kan høre, har der været mange spændende arrangementer, og interessen fra medlemmerne har 
været stor. Vi er som sædvanlig interesseret i forslag til kommende arrangementer. Vi har selv følgende: 
Saxo Bank, Gymnastikhuset og CBS, så I kan godt høre, at vi mangler lidt inspiration. 
Antal medlemmer 97. 
 
4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab (uddeles ved generalforsamlingen). 



Ikke fremlagt på GF grundet kasserer Mariannes Schous pludselige død. Rundsendes til alle 
senere, når vi har fået adgang til Kunstforeningens konto oplysninger via banken. 

 
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. 
 

7. Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
 
Anders Hermund - valgt 
 
Daniel Tissot Skafte - valgt 
 
Marianne Schou – afgået ved døden 
 
Derudover blev Anne-Sophie Meisner (aslmeisner@gmail.com) fra Billedkunst valgt ind i bestyrelsen 
 
 
Suppleanter på valg: 
 
Karen Harsbo – valgt 
 
Anne-Mette Hagberg – valgt 
 
Anne Lise Biel – ikke villig til genvalg 
 
Derudover blev May-Britt Jepsen – valgt (mjep@kadk.dk.) 
 

8. Valg af revisor 
Carola Resch valgt til revisor 

 
9. Evt. 

• Et medlem spørger: Kan arrangementer meldes ud tidligere end det er tilfældet? 
Bestyrelsen svarer: Det kan det godt. Det ligger ellers på hjemmesiden så snart vi kender 
datoen. Der arbejdes på en oversigt over arrangementer. 

• Et medlem spørger: Kan arrangementer spredes ud på forskellige uge dage, så man undgår 
at alle arrangementer ligger på fx onsdage? 
Bestyrelsen svarer: Det bestræber vi os på i bestyrelsen, selvom visse steder selv melder ud 
hvornår vi kan komme. 
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BORTLODNING 
Efter generalforsamlingen var der bortlodning af indkøbte værker.  
Værkerne blev vundet i flg. række følge 
  
Nr. Navn  Værknr. Fuldmagt? 
 
1 Pia Balslev Larsen 6 
2 Dorte Sällberg  12 x 
3 Morten Myrup Jensen 14 x 
4 Lizzi Hougaard  5 x 
5 Mette Piler  11 
6 Helene Naur Brochmann 10 
7 Jan Gjettermann 9 x 
8 Anette Kreutzberg 8 
9 Per Møldrup  1 
10 Daniel Tissot Skafte 13 
11 Dorte V.P. Sommer 7 x 
12 Marianne Schrøder 4 x 
13 Marie Malthe Lund 3 x 
14 Lars Kristensen 2 x 
 
Trøstepræmier: 
 
May-Britt Jeppsen 
Karin Johansen 
 


