Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Referat af generalforsamling i Kunstforeningen Brænderigården
Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19.00
Formanden Carsten Kjær bød velkommen til generalforsamlingen, der blev afholdt med følgende
dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent.
Advokat Jannik Haahr Antonsen blev valgt om dirigent og Thrine Jepsen som referent.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning.
Formanden Carsten Kjær aflagde beretning, hvor han redegjorde for året aktiviteter. Der har
bl.a. været besøg på ARoS, hvor vi så Asger Jorns udstilling, Statens Museum for Kunst og
Glyptoteket i forbindelse med Københavner tur med teater-aften., foredragsrække med Bente
Hammershøy med gennemgang af de store ”ismer i kunsten”. Der var over 50 tilmeldte.
Der har endvidere været afholdt 3 efterferniseringer, vinsmagning/sommerfest, Café Hach
arrangement i Århus og et hyggeligt julearrangement.
Bestyrelsen vil i 2012 fortsætte linien fra 2011. Der forventes 2-3 efter-ferniseringer. ”Kørselv” ture til Sønderjylland og en til ARoS er i støbeskeen. Den sidste i forbindelse med
Edward Munch udstillingen. Der er aftalt en ny foredragsrække med Bente Hammershøy,
ligesom der er planlagt 2 enkeltstående foredragsaftener omkring Nina Sten-Knudsen og
Michael Kvium.
Der vil fremover være en større difference mellem betaling for medlemmer og gæster
Der er omkring 100 medlemmer (pt. 97).
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab.
Kassereren Birgit Munch forelagde regnskabet, der vedlægges.
Der er indkøbt kunst for 102.000 kr., hvilket er langt over den i vedtægterne fastlagte
minimumsgrænse på 90 %.
Årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent for 2013.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.000 kr. om året, hvilket blev godkendt.

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af Bodil Høegh, Thrine Jepsen, Birgit Munch, Jørgen Melstrup og Carsten
Kjær, og på valg er 3 medlemmer: Carsten og Jørgen som villige til genvalg og Bodil som
gerne vil være suppleant næste år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten og Jørgen samt valg af Ivan Bentzen.
Carsten Kjær, Jørgen Melstrup samt Ivan Bentzen blev valgt.

7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Nuværende suppleanter er Ivan Bentzen og Jes Bjarup. Jes ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Bodil Høegh og Lene Morgenstjerne.
Begge blev valgt.

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor er Carsten Sørensen, og suppleant er Preben Borregaard, som er villige til genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Carsten og Preben.
Generalforsamlingen vedtog genvalg.

9.

Bortlodning af de i årets løb indkøbte værker.
Der er indkøbt 23 kunstværker, som er udstillet i Galleriet og kan ses på foreningens
hjemmeside via link på www.gb-h.dk. Det sidste værk tilbage overføres til udtrækning næste
år. Der bortloddes et antal ekstragevinster udover hovednumrene.
Jørgen Melstrup redegjorde for udlodningsproceduren.
Udlodning blev gennemført og udtrukket af Emma Melstrup.
De 22 heldige vindere af hovedværkerne er nu indskrevet i protokollen over bortlodning af
gevinster.
Endvidere fremgår, hvem der vandt ekstragevinsterne, som alle var doneret af Galleriet.
Det bemærkes, at disse gevinster kun går til fremmødte, som ikke har modtaget eller afstået fra
generalforsamlingens præmier.

10. Eventuelt
Formanden takkede Bodil Høegh for hendes lange periode i bestyrelsen, bl.a. som formand. .
Tak til dirigenten og til medlemmerne for det store fremmøde.
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