
KUNSTAKADEMIETS KUNSTFORENING 
 
Referat af generalforsamling 11/9/2014 
Afholdt i auditorium D3, Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
 
Generalforsamlingen indledtes med velkomst ved formand Birte Klithøj og uddeling af en 
medlemsgave til alle fremmødte: bogen ’Memento’ fotografi af Jeanette Land Schou 
 

1. Valg af dirigent 
‐ Bestyrelsen foreslog Anders Hermund. Anders blev valgt. 
‐ Velkomst ved Dirigenten 

 
2. Valg af referent 

‐ Bestyrelsen foreslog Daniel Skafte. Daniel valgt. 
 

3. Formandens beretning 
‐ Beretning ved formand Birte Klithøj omhandlende bl.a. årets arrangementer. 

Beretningen er vedlagt referatet. 
‐ Formanden takkede desuden Karen Hasbro og Ditte Stigaard, der stopper i 

bestyrelsen efter en årrække, med en buket. 
‐ Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 
4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab  

‐ Gennemgang af regnskabet. Ca. 55.000 i kontingent. Lille overskud i årets regnskab. 
Der er en del udmeldelser men heldigvis også mange nye medlemmer. 

‐ Regnskabet er vedlagt referatet 
‐ Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

5. Behandling af indkomne forslag  forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til 
bestyrelsen senest 8. dage inden generalforsamlingen 
‐ Ingen indkomne forslag 

 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt mindst 1 

suppleant for 1 år:   
Bestyrelsen opfordrer særligt medlemmer fra Billedkunstskolerne, Designskolen og 

Konservatorskolen til at stille op, så alle skolerne så vidt muligt er repræsenteret.  
‐ Marianne Schou (opstiller ‐ har påtaget sig at være kasserer) ‐ valgt for 1 år 

 
‐ Birte Klithøj (på valg ‐ villig til genvalg) ‐ valgt for 2 år 

 
‐ Dorte Vinterberg (på valg ‐ villig til genvalg) ‐ valgt som suppleant for 1 år 

 
‐ Frank Bundgaard (på valg ‐ villig til genvalg) ‐ valgt som suppleant for 1 år 

 
‐ Dorte V. P. Sommer opstiller ‐ valgt for 2 år 

 
‐ Pontus Kjerrman opstiller ‐ valgt for 2 år 



 
 

7. Valg af revisor 
‐ Anne Binneballe genopstiller. Anne valgt 

 
8. Evt. 

‐ Marianne Schou foreslår at vedtægterne revideres så der kan vælges mere end 1 
suppleant – f.eks. til 'mindst' 1 suppleant. På den måde passer vedtægterne til 
bestyrelsens faktiske sammensætning. 

‐ Bestyrelsen vil arbejde på en opdatering af vedtægterne til godkendelse på næste 
generalforsamling. 

 
 
Bortlodning af værker 
Efter generalforsamlingen var der bortlodning af de indkøbte værker, der blev fordelt således 
(nummeret efter det udtrukne navn modsvarer værksnummeret på den udsendte liste): 
 
1 Marianne Schou ‐ 15 
2 Grith Sørensen Korning ‐ 14 (ved fuldmagt) 
3 Birthe Færch ‐ 7 (ved fuldmagt) 
4 Pontus Kjerrman ‐ 1 
5 Malene Grue Østergaard ‐ 11 (ved fuldmagt) 
6 Karina Mose ‐ 12 
7 Per Møldrup ‐ 6 
8 Annemette Hagberg ‐ 18 
9 Ursula Bundgaard ‐ 5 
10 Birgitte Læssøe ‐ 13 
11 Tage Lyneborg ‐ 8 (ved fuldmagt) 
12 Marie Lund ‐ 16 (ved fuldmagt) 
13 Mogens S. Koch ‐ 4 (ved fuldmagt) 
14 Inge Kongsgaard Hansen ‐ 2 (ved fuldmagt) 
15 Jørgen Friis ‐ 3  
16 Lars Kristensen ‐ 10 (ved fuldmagt) 
17 Karin Johansen ‐ 17 
18 Mai‐Britt Kristensen ‐ 9 (ved fuldmagt) 
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Kunstakademiets Kunstforening 

Generalforsamling torsdag den 11. september 2014 

 

Formandens beretning: 

Bestyrelsen har i år bestået af Karen Harsbo og Ditte Stigaard fra Billedkunstskolerne, Kathleen Mühlen 
Axelsson fra Konservatorskolen, Dorte Vinterberg, Anders Hermund, Daniel Skafte, Frank Bundgaard og 
jeg selv fra KADK.  

Desværre har Karen og Ditte valgt at stoppe efter rigtig mange år, som aktive bestyrelsesmedlemmer.¨ Jeg 
vil gerne have lov at sige rigtig mange tak for det store arbejde, I begge har lagt i vores kunstforening¨ 
(blomster). Valg af nye bestyrelsesmedlemmer vender vi tilbage til under et andet punkt på dagsordenen. 

Det har været et fint år, med 6 rigtig gode arrangementer. Jeg vil her kort fortælle om dem: 

 Den 30. oktober 2013 var vi på rundvisning i Nykredits nye bygning ¨Krystallen¨ tegnet af Schmidt, 
Hammer og Lassen. Vi fik en meget fin rundvisning i en fantastisk bygning. Der var et meget spæn-
dende kunstværk, der var tilpasset bygningens store volumen, udført af Martin Erik Andersen. Det er 
en 25 m høj installation 
 

 Den 4. december blev der arrangeret besøg på 4 gallerier på Vesterbro, alle beliggende på Ny Carls-
bergvej. Vi så 4 meget forskellige gallerier, med kunst til nogle priser, som vi, for det meste, ikke 
rigtig havde mulighed for at leve op til, men meget spændende. Efterfølgende gik vi alle sammen 
hen til en hyggelig restaurant i nærheden, og spiste julefrokost. 
 

 Den 6. februar 2014 fik vi mulighed for at få en rundvisning på Konservatorskolen. Det foregik 
samme dag, som der blev holdt åbent hus på skolen. Det var en rigtig god idé, for så havde vi mulig-
hed for at snakke med de studerende og høre om deres projekter. Vi så studielokaler og værksteder 
og fik en rigtig fin gennemgang af Kathleen. 
 

 Onsdag den 9. april blev der arrangeret mulighed for at se Pontus Kjerrmans udstilling i KANT i 
Store Kongensgade. Pontus havde lavet en udstilling ¨skulpturfortællinger¨, hvor han selv fortalte 
om de enkelte figurer. Det var utrolig spændende, men desværre var fremmødet meget lille. 
 

 Den 21. maj var vi, som sædvanlig, på Grafisk Skole og se på udvalgte værker af Billedkunst-
studerende. Der var valgt værker fra tre studerende: en skulptør, en grafiker og en maler. De fortalte 
alle selv om deres værker. Det var som sædvanlig meget interessant at se og høre. De fremmødte fra 
Kunstforeningen udvalgte nogle værker til bortlodning her ved generalforsamlingen 
 

 Den 12. juni 2014 var det sidste arrangement for denne sæson. Det var en invitation til at besøge en 
kunstsamler. Det var billedkunstneren Niels Erik Gjerdevik, der havde åbnet sit hjem. Gjerdevik bor 
i en ældre lejlighed på Frederiksberg, hvor der i alle rum (også køkken og toilet) var ophængt kunst 
af andre kunstnere end ham selv. Gjerdevik beskrev værkerne og fortalte om sin personlige tilknyt-
ning dem. Jeg personlig synes, det har været et af de mest spændende arrangementer, der er holdt i år. 
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Dette var det sidste arrangement i denne sæson, men vi vil prøve at holde nogle ligeså spændende arrange-
menter i den kommende sæson. Vi er selvfølgelig meget modtagelige for gode og spændende forslag. 

Vi vil selvfølgelig opfordre alle til at fortælle videre til andre ansatte på skolen, om den gode lille forening vi 
har her. Vi kommer rundt nogle steder, hvor man normalt måske ikke lige har adgang til, får set noget spæn-
dende arkitektur og kunst og er samtidig sammen med nogle gode kollegaer. Vi er i dag ca 95 medlemmer, 
så der er plads til mange flere. 


