
Generalforsamling onsdag d. 6. november 2013 

 

Pkt.1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen pegede på Peter Nielsen, som tog imod tilbudet. 

 

Pkt.2. Formandens beterning. 
Margit sagde bl.a. 

VHK har pt. 299 betalende medlemmer. 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder. 

Påskeudstillingen på Vitskøl kloster havde godt 1200 besøgende gæster. Til Ferniseringen mødte 

400 gæster. Dette store fremmøde havde vi måske det perfekte vejr til udstillinger at takke for. 

For første gang slog katalogantallet ikke til. 

Kunstrejsen til Amsterdam havde 40 gæster med, hvoraf mange tilkendegav, at det havde været en 

god tur. Hvor går rejsen hen næste gang, havde flere spurgt til. 

I 2014 går sommerudflugten til et sted i Danmark. 

I år er det 6.gang, at kunstforeningen udstiller på Museet. 

Der kom 189 gæster til ferniseringen på Efterårsudstillingen, som slutter d.16 nov. Kunstnerne var 

imponerede over det store fremmøde, og var meget tilfredse med udstillingen som helhed. Der er 

blevet sagt mange pæne ord om udstillingen. Det er vi selvfølgelig glade for.  

Vi føler os meget privilegerede over, at det er blevet en tradition, at Efterårsudstillingen foregår i de 

fine rammer på museet.  

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Alle trækker på samme hammel. Tak skal I 

have. 

 

Pkt. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Startede med at fortælle, at Jyske sparekasse ikke længere vil stå for medlemsregistrering og 

udskrivelse af labels. Det har været et stort arbejde at starte forfra med arbejdet, men nu er det på 

plads. 

Indtægter beløber sig i alt til kr: 139.109,45 

Udgifter beløber sig til kr. 127.895,85 

Årets resultat 8overskud) kr: 11.213,60 

Formue primo kr.  51.326,37 

Årets resultat kr:11.213,60 

Formue ultimo kr: 62.539,97 

50 medlemmer har ikke betalt kontingent. håber, de melder sig til næste år. 

Godkendt 

 

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Uændret kontingent.  

Godkendt 

 

Pkt. 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg Peer Poulsen, Marie Hyldgaard og Lizzi Husted. 

Alle modtog genvalg. 

Godkendt 

 

Pkt. 6. Valg af suppleanter. 



På valg Vibeke Timling og Jørn Sørensen. 

Begge modtog genvalg. 

Godkendt. 

 

Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Peter Nielsen modtog genvalg. Ligeledes Jens Munk Christensen. 

Godkendt. 

 

Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen 

 

Pkt. 9. Eventuelt. 
Mogens oplyser, at man, hvis man ikke har netbank, kan betale til et bestyrelsesmedlem og få en 

underskrift på betalingen. Herved sparer man gebyr til banken. 

Mogens oplyser, at der vedrørende Jubilæumsfonden kan udbetales et beløb til et relevant projekt.. 

 

Pkt. 10. Afslutning ved Margit. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   Referent Lizzi Husted 

                                                                                                                  Farsø d. 7. nov. 2013 

 

 

 

 


