Generalforsamling onsdag d. 5 november 2014.
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 p.t er på 269 betalende medlemmer.
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Påskeudstillingen på Vitskøl kloster havde ca. 900 besøgende, hvilket svarer nogenlunde til
besøgstallet tidligere år. Ved ferniseringen var der omkring 400 gæster.
Folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen åbnede udstillingen, og der var et musikalsk
indslag ved D´dur.
Kunstnerne var tilfredse og salget gik godt.
Kunstforeningen har doneret 25.000 kr fra Jubilæumskontoen til Musikhuset Alfa til hjælp til køb af
Peter Max Jacobsens maleri " Det hele ".Kunstforeningens bestyrelse deltog ved overdragelsen.
Sommerudflugten var i år henlagt til midt- og vestjylland. 40 medlemmer deltog. Dagen bestod af
besøg på den nye Kunstpavillon i Videbæk, som blev indviet i 2012, rundvisning af den
nyrenoverede Videbæk kirke med den nye, smukke altertavle udført af Thykunstneren Erland
Knudsson Madsen. I Ikast besøgtes Rimfaxe 2014 i Kunstpakhuset. Sidst på programmet var et
besøg på Jorn museet i Silkeborg med udstillingen " Expo Jorn- kunst er fest ".
Mange positive tilbagemeldinger af turen.
I år er det 7 gang at Kunstforeningen udstiller på Vesthimmerlands museum. Der var ca. 150 gæster
mødt op til ferniseringen. Åbningstalen blev holdt af Pernille Vigsø Bagge og Manuela Rauff sang
og spillede på harpe. De fleste kunstner var mødt op, og var yderst tilfredse med det store
fremmøde.
Museet fortæller, at udstillingen har været velbesøgt, og gæsterne har været positive over for
kunsten.
Margit fortalte også, hvor udlandsturen går til næste år. Det vil blive berettet under eventuelt.
Sluttede herefter med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.

Pkt. 3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab.
Indtægter beløb sig til 128.178,35 kr.
Udgifter beløb sig til 141.170,87 kr.
Formuen ultimo 49.547,45 kr. ( se det udleverede årsregnskab )
Årsregnskab jubilæumskontoen ..
Formueopgørelse:
Indestående i Jyske sparekasse kr: 7.474,12
Indestående Jutlander: kr.35.000

Indestående spærret konto: kr. 200.000.00
Indkøbt og udlånte malerier: kr 27.000
Godkendt

Pkt.4. Fastlæggelse af kontingent.
Uændret kontingent
Godkendt

Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Margit Halskov. Modtog genvalg
Mogens Holm. Ønskede ikke genvalg
Holger Svindt. Ønskede ikke genvalg
Carl Peter Christensen. Modtog genvalg

Pkt. 6. valg af suppleanter.
Jørn Sørensen. Ønsker ikke genvalg
Vibeke Timling. Foreslås indtrædelse i bestyrelsen . Godkendt.
Nyvalgte medlemmer : Ove Løvendahl foreslås til bestyrelsen. Godkendt.
Nyvalgte suppleanter: Merethe Larsen og Hanne Torp Kristensen foreslås.. Godkendt

Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Per Nørgaard og Mogens Holm. Godkendt.
Margit Halskov takkede de afgåede medlemmer og bød de nye velkommen.

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

Pkt. 9. Eventuelt.
Lizzi Husted fortalte om udlandsturen 2015.
Destination: Nice.
Tidspunkt: Fre-lør- og søndag d. 18-19 0g 20 september. Evt torsdag d. 17 afhængig af pris.
Flyafgang: Ålborg
Hotel: Helt centralt
Rejsearrangør: Gislev Rejser
Der vil blive meldt ud om videre forløb, når der er booket flyrejse. ( begrænset antal billetter)
Invitation med rejseprogram vil blive udsendt til medlemmerne, når alt er på plads.
En repræsentant fra Musikhuset Alfa takkede for donationen til Peter Max Jakobsens maleri.

Referent Lizzi Husted
Farsø d. 6 nov. 2014

