Generalforsamling onsdag d. 16 november 2016.
Pkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen pegede på Per Nørgaard, som modtog valget.

Pkt. 2. Formandens beretning.
Margit Halskov startede med at berette om hvem, der var på valg sidste år, og hvordan bestyrelsen
havde konstitueret sig.
Medlemstallet er pt. 257 betalende medlemmer.
Der er holdt 8 bestyrelsesmøder.
Påskeudstillingen på Vitskøl kloster havde ca. 850 besøgende. Omkring 400 gæster til
ferniseringen, hvor studenterpræst Hanne Dahl holdt åbningstalen, og Ebbe Michelsen stod for det
musikalske indslag. Der blev solgt kunst til glæde for os og kunstnerne.
I august gik sommerudflugten til Skagen. Det blev nødvendigt at bestille en større bus til 54
deltagere, og alligevel var der venteliste. Efter formiddagskaffen var turens første besøg på Galleri
Rødhusgården. Et stort galleri med et varieret kunstudvalg. Her blev der købt ind af både gæster og
kunstforeningen. Frokosten blev indtaget på Skagen museum. Her var der udover
salonophængningen en udstilling af Willumsen og en afdeling med Bindesbøll keramik.
Flere benyttede sig af en spadseretur på strøget, andre gik på små gallerier.
I 2017 tilbyder vi en tur til Stockholm, som udvalget allerede er i gang med at planlægge.
Efterårsudstillingen på Vesthimmerlands museum slutter d. 7 januar. Der var 150 til ferniseringen,
og kunstnerne var til stede på nær 2. Ninni Lodahl Gjessing holdt åbningstalen, og Ebbe Michelsen
havde et indslag på klaveret. Der blev solgt en del kunst. Det er vi glade for og ikke mindst
kunstnerne.
Der arbejdes i øjeblikket på kunstforeningens 50 års jubilæum, som selvfølgelig skal markeres.
Til slut takkede Margit bestyrelsen for et godt samarbejde, og ikke mindst tak til Randi Borum og
Vibeke Timling, som har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Endelig- men ikke mindst- en tak til medlemmerne for et godt år.

Pkt. 3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab.
Indtægter i alt kr: 143948,44
Udgifter i alt kr: 140224,47
Årets resultat kr: 3723,97
Formue ultimo kr: 51769,19
Årsregnskab for Jubilæumskontoen.
Indestående i DJS 30.09.16 29474,12
Indestående spærret konto 30.09.16 kr: 200.000
Indkøbt og udlånt kunst ( Ranum Multikulturhus ) kr: 27.000

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse på 25 kr. D.v.s at kontingentet fremover bliver 150 kr for enlige
og 300 kr for par.
Dette vedtoges.

Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Margit Halskov, Vibeke Timling, Ove Løvendal og Carl Peter Christensen.
Vibeke ønsker ikke genvalg, i stedet bliver 1. suppleant Peter Stenild valgt ind i bestyrelsen. De
øvrige bliver genvalgt.

Pkt. 6. Valg af suppleanter.
2. suppleant Randi Borum, ønsker ikke genvalg.
Der skal så vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen peger på Lise Dolleris og Nadja Adelborg.
Begge blev godkendt

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

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

Pkt. 9. Eventuelt.
Intet

Referent Lizzi Husted
Farsø d. 17 nov. 2016

