
 

Referat af foreningens generalforsamling den 23. august 2021 
Bestyrelsesmedlemmer til stede: Astrid, Elin, Lise, Marianne, Asger, Bent Erik, Súni 
og Erik. 

Ca. 40 af foreningens medlemmer var fremmødt. 

ad. 1. Valg af dirigent 

Mogens Gammel Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent. 

Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
vedtægterne. 

ad. 2. Formandens beretning om årets virksomhed 

Beretningens fulde ordlyd vil kunne ses på foreningens hjemmeside her. 

Lise berettede om hvilke udstillinger, der havde været afholdt og forsøgt afholdt i perioden 
fra sidste generalforsamling (en periode stærkt præget af corona-situationen). 

Lise takkede Klaus Seyffart for hans indsats gennem 12 år med gennemførelse af den 
årlige croquisfestival. Klaus har ønsket at ophøre med at være den drivende kraft. 

ad. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Astrid fremlagde regnskab og redegjorde for overskud og forbrug. 

Der var en mindre balanceafvigelse, som der ikke umiddelbart var en forklaring på. 

Spørgsmål fra salen blev besvaret af Astrid. Regnskabet blev godkendt. Revisionen havde 
ikke påpeget den mindre fejl. 

Der er byttet om på udgift og indtægt i overskrift for budget. 

ad. 4. Godkendelse af budget og kontingent for det følgende regnskabsår 

Astrid redegjorde for hovedtallene i budgettet. Budgettet afviger kun i mindre grad fra 
budget 2020.  

Budgettet blev godkendt. 

Foreningen fortsætter med uændret kontingent. 

https://skovbokunst.dk/generalforsamling/beretning2021/


ad. 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Der var ingen forslag 

ad. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Der var præciseret hvem der var 
på valg og som ønskede genvalg. 

Lise overrakte en flaske vin til Marianne Rasmussen som tak for hendes indsats i den 
forløbne periode. 

Der blev fremlagt sedler, hvor medlemmerne kunne skrive hvor vidt de kunne tænke sig 
yderligere information om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer samt melde sig som vagter 
i udstillingsperioder samt mulighed for at deltage aktivt med diverse hjælp i forbindelse 
med foreningens aktiviteter. 

ad. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jørgen Moberg og Poul Erik Jensen har accepteret genvalg og blev begge valgt. 

ad. 8. Eventuelt 

Elin efterlyste hjælp i forbindelse med ophængning af kunst hos foreningens firmaaftaler. 

Der var derpå en kort pause, hvor de fremmødte havde en mulighed for at besigtige de 
værker, som var årets udvalgte til lodtrækningen. 

Dernæst var der foredrag "Hvad skal vi med kunsten" ved Tom Jørgensen fra Kunstavisen. 

Efter en kort pause var udlodning af årets værker. 

Referat: 24. august 2021 

Referent: Erik 


