
Generalforsamling onsdag d. 4 november 2015 

 

Pkt.1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen pegede på Per Nørgaard, som tog imod tilbudet. 

 

Pkt.2. Formandens beretning. 
Margit Halskov startede med at berette om konstitueringen af bestyrelsen sidste år, og om hvem, 

der var på valg sidste år. 

 

Medlemstallet er p.t 178 betalende medlemmer 

Rettelse: Der er 257 medlemmer, 97 er enkelt medlemmer og 160 dobbelte medlemmer.  

 

Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder. 

 

 

Påskeudstillingen på Vitskøl kloster havde ca. 900 besøgende. Der var omkring 400 gæster til 

ferniseringen. Forfatter Pia Grandjean Odderskov åbnede udstillingen, og der var musikalsk indslag 

ved billedkunstner Mogens Mønsted på tværfløjte og Bent Larsen på klaver. Kunstnerne var 

tilfredse, og der blev også solgt kunst. 

 

I september gik kunstturen til Nice, det var arrangeret af kunstudvalget i samarbejde med Gislev 

rejser. 

Der var besøg på Musee d´moderne, Matisse museet og Chagall museet. En guidet tur i den gamle 

bydel med de meget snævre gader med spændende butikker, cafeer og restauranter. Hotellet lå så 

centralt, at vi nemt kunne færdes på egen hånd, med kun få minutter til Promenade des Anglais med 

de imponerende bygninger og udsigt til det blå Middelhav. Vejret var fint. 26 til 26 grader.  

Da gruppen kun var på 21 deltagere, kom vi til at lære hinanden godt at kende. 

Jeg tror, de fleste var tilfredse med turen, selvom Gislev ikke levede op til forventningen. 

Til sommer bliver der en udflugt i Danmark, men i 2017 går kunstturen igen til udlandet. 

 

Vores efterårsudstilling på Vesthimmerlands museum slutter d. 14 november. 

Der var 155 gæster til ferniseringen og de fleste kunstnere var til stede. Nini Lodahl Gjessing holdt 

åbningstalen og Manuela Rauff sang og spillede på harpe. 

Kunstnerne var som sædvanligt meget glade for at kunne udstille i salene og flere fik også solgt 

værker i forbindelse med ferniseringen. Ifølge museet har udstillingen været godt besøgt. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og ikke mindst tak til Peer Poulsen og 

Hanne Torp Pedersen, som nu har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi har nydt godt af jeres 

bestyrelsesarbejde -Hanne for en kortere periode. mens Peer har været med i mange år. 

Endelig- men ikke mindst - en tak til medlemmerne for et godt år. 

 

Pkt. 3. Kasserens beretning. 
Indtægter ialt kr: 118.113,78 

Udgifter ialt kr: 119.616.01 

Årets resultat kr: -1.502,23 

Formue ultimo kr: 48.045,22  

 



Årsregnskab for jubilæumskontoen. 

Indestående i  DJS kr:                      974,12 

Indestående i Jutlander kr:          35.044,52 

Indestående spærret konto kr:        200.000,00 

Indkøbt og udlånt kunst kr:              27.000,00 

Ialt kr:                                             263.018,64 

Godkendt 

 

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent. 
Uændret kontingent. 

Godkendt 

 

Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er 

Marie Hyldgaard. Modtog genvalg 

Lizzi Husted. Modtog genvalg 

Peer Poulsen Ønskede ikke genvalg 

 

Pkt. 6. Valg af suppleanter 

Merethe Larsen. Træder ind i bestyrelsen 

Hanne Torp Kristensen. Ønskede ikke genvalg 

Nyvalgt suppleant: Randi Borum 1 suppleant 

Nyvalgt suppleant: Peter Stenild 2 suppleant 

 

Pkt.7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Mogens Holm fortsætter som revisor. 

Per Nørgaard fortsætter som revisorsuppleant. 

 

Pkt.8. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag indsendt 

 

Pkt. 9. Eventuelt. 
Intet 

 

 

 

 

                                                                                             Referent Lizzi Husted 

 

                                                                                             Farsø d. 5 november 2015 

 

 

 


