
Kunstforeningen Brænderigården Horsens 

Alle oplysninger om foreningen kan ses på:   gb-h.dk  -  klik på ”Kunstforening” 

 
indkalder og inviterer til generalforsamling og årets bortlodning, som afholdes 
 
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19:00 
 
i Galleri Brænderigården, Søndergade 41 E i Horsens med følgende dagsorden, der er i overensstemmelse 
med foreningens vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger årsberetning 
3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab for 2018 

          Det reviderede regnskab er her sammen med indkaldelsen urevideret – underskrifterne følger. 
4. Fastsættelse af kontingent for 2020 
 Bestyrelse foreslår uændret kontingent på 1.000 kr.  
5.   Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
 Ingen forslag i år. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Bestyrelsen består af Liselotte Mikkelsen, Anne Theander, Inge Nørgaard,, Jørgen  
                        Melstrup og Carsten Kjær.  
                        På valg i år er Anne Theander og Inge Nørgaard - begge er villige til genvalg. 
      7.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 Nuværende suppleanter er Peder Bæk og Kirsten Nygaard. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af de 2. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
                 Nuværende revisor er Søren Holm og revisorsuppleant er Preben Borregaard.  
                 Bestyrelsen foreslår genvalg af de 2.                                                                                                                  
9. Bortlodning af de i årets løb indkøbte værker 
 Der er i årets løb indkøbt 18 kunstværker, som fra den 15. januar er udstillet i Galleriet, og 
 som alle tillige kan ses på foreningens hjemmeside på www.gb-h.dk.  
 I lighed med tidligere år bortloddes et antal ekstragevinster udover hovednumrene. 
 I denne ekstratrækning deltager alle nye medlemskort 2019, der ikke allerede er udtrukket 
                  i hovedtrækningen. I ekstratrækningen skal man være til stede i lokalet. 
                 Bestyrelsen har i lighed med de senere år besluttet at overføre det sidste værk i årets bort-  
                 lodning til denne ekstratrækning. 
                 Reglerne for bortlodningen er i øvrigt beskrevet i vedtægternes § 11 (hjemmesiden). 
10. Eventuelt 

 
Som vanligt vil et udtrækningsark med lodnumre være ophængt i lokalet på generalforsamlingsdagen. Desu-
den vil stikord fra årsberetningen udkomme i skriftlig form umiddelbart efter generalforsamlingen. Stikorde-
ne opsættes på hjemmesiden, og her vil du også kunne læse referatet fra generalforsamlingen. 
 
Det nye medlemskort 2019 udleveres ved indgangen til generalforsamlingen til alle, der har betalt det nye 
kontingent, og som derfor har tale- og stemmeret (betalingsfristen var 3. januar).  
Kortet fungerer som stemmekort på generalforsamlingen og bruges desuden ved ekstratrækningen. 
 
Der vil i forbindelse med generalforsamlingen ved høflig selvbetjening være vand, øl, vin og blive serveret 
hapsere/små sandwich, og af praktiske grunde (stole, borde, servering) beder vi om tilmelding og antal per-
soner senest torsdag den 24. januar 2019 på info@gb-h.dk  eller sms på 2330 7606 (Carsten Kjær) – Mes-
senger (Carsten Kjær) kan også anvendes. 
OBS: Tilmelding er meget vigtig og medvirker til tilfredsstillende forhold ved arrangementet. 
Vi har før været ude for, at ikke-tilmeldte har ”taget” opstillede stole fra tilmeldte - og det er ikke 
rimeligt. 
 
Vi glæder os til at se jer 
 
Bestyrelsen 


