
Referat fra Skovbo Kunstforenings ordinære generalforsamling  
13. august 2020 
 

Dagsordenen iflg. vedtægterne er: 
 

1. Valg af dirigent  
Mogens Gammel Pedersen valgtes. 
Der var fremmødt 28 personer til generalforsamlingen. 
Da vedtægterne beskriver, at den ordinære generalforsamling skulle have fundet sted i april 
måned, men pga. Corona-pandemien var blevet udskudt, forespurgte dirigenten de 
fremmødte medlemmer, om de kunne godtage, at generalforsamlingen blev afholdt i dag. 
Det kunne man. 
Mogens Gammel Pedersen fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
 

2. Formandens beretning om årets virksomhed 
Lise Ingemand fremlagde den skriftlige formandsberetning fra maj måned 2019 til marts 2020, 
som kan læses her. 
Beretningen fik applaus. 

 

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab 
Kassereren kommenterede det omdelte regnskab med, at der havde været et underskud på 
ca. 20.000 kr. Kulturhusets udstillingshal havde i flere år trængt til at få restaureret 
skinnerne til ophæng af kunst. Det havde kostet ca. 22.000 kr. Køge Kommune er vidende 
om det. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af budget og kontingent for det følgende regnskabsår 
Kassereren oplyste, at budgettet pga. Coronas-nedlukning af dele af samfundet sikkert ikke 
vil passe. Der vil sikkert vise sig en overskud i 2020. Bestyrelsen foreslog et uændret 
kontingent. Pensionister og ægtefolk 150 kr. – andre personer 220 kr. –firmaer 800 kr. 
firmaer, der får hjælp til udstillinger 1.000 kr. 
Budget og kontingent blev godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
Følgende blev valgt: 
Asger Baarstrøm   valgt for 2 år  
Erik Frederiksen   valgt for 2 år  

Elin Hermansen   valgt for 1 år  

Lise Ingemand   valgt for 2 år  

Marianne Rasmussen valgt for 1 år  

Súni Ellingsgaard  valgt for 1 år  

Ingen blandt de fremmødte ønskede at blive bestyrelsesmedlem. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Jørgen Moberg  genvalgt    

Revisorsuppleant Poul-Erik Jensen  genvalgt 
 

8. Eventuelt 
Karin Tobiasen foreslog kunstforeningen at arrangere en udstilling med Kulturhusets 
kreative foreninger. 
 

https://skovbokunst.dk/beretning2020


Kirsten Larsen spurgte om, hvem der udvalgte den indkøbte kunst. Lise besvarede, at 
bestyrelsen er fælles om det.  
 
Mona Bjerg fortalte om den aktuelle udstilling. Kunstrutens 10-års jubilæum, som er et 
samarbejde med Skovbo Kunstforening. 

 

 
 

Efter generalforsamlingen 

 

Lodtrækning om foreningens indkøbte kunstværker. 

Nye lodtrækningsregler blev taget i brug.  
75% af kunsten, der skal bortloddes til de fremmødte og resten blandt alle medlemmer. 
Læs mere om lodtrækningsreglerne her. 
 

Medlemmer som vandt kunstgenstande ved lodtrækningen: 
Vinderlisten blev offentligtgjort i ’Medlemsnyt – september 2020.  
Vinderne har fået besked.’  

 

 

 

Referent: Astrid Tyroll 
 
 
14/8-2020 

 

 

__________________________  _________________________ 
         Referent      Dirigent 

https://skovbokunst.dk/generalforsamling/regler-for-udlodning/

