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REFERAT fra Generalforsamling 2020  i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, Korsør:                                           

Tirsdag den 22. september kl. 19 
  

I mødet i lokale 224 deltog 9 medlemmer, hvoraf 4 ikke havde bestyrelsesposter. I Corona situationen og pga. 
sygdom var 3 bestyrelsesmedlemmer forhindret, hvilket også kan have været baggrund for de få fremmødte.  
Den udsendte dagorden blev uddelt, sammen vedtægter, beretning og regnskab. 
Formanden bød velkommen og mødet gik i gang med dagsorden efter vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. – Næstformanden, Jens Sejr, valgtes. Han konstaterede forsamlingens lovlighed. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden gennemgik den uddelte beretning (Bilag) 
omkring udstillingerne m.m. Der havde været 8 udstillinger i sæsonens løb, heraf 7 i Korsør Kulturhus og 1 på Korsør 
Bibliotek. 4 udstillinger var pluk fra foreningens samling. Medlemsgaven, en unika keramisk ugle, udført af Gerda 
Østergaard fra Skælskør var afhentet af de fleste. Et spørgeskema i forbindelse med medlemsgaven viste, at 
medlemmerne er glade for gaven og tilfredse med foreningen og aktiviteterne. Gaven kan endnu fås frem til 1. 
oktober ved henvendelse til formanden. Det nævntes, at foreningen tilbyder mulighed med et kort forløb for skoler 
og daginstitutioner for at besøge udstillingerne. 
Kunstforeningen håber fortsat at få mulighed for med kommunalt tilskud at iværksætte udstillinger og glæder sig 
over, at Kongegaarden nu er ledet professionelt med et mål, som kunstforeningen har arbejdet efter i det omfang vi 
har haft mulighed herfor i de år, som vi var der.  
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. 
Kassereren, Birger Bjerringfelt, gennemgik det uddelte regnskab for sæson 2019-20 (Bilag), der udviste et 
underskud på 7.343 kr. med en likvid beholdning på 43.000 kr. ved starten på den nye sæson 2020-21 den 30.8. 
2020. 
 
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
- Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingent - for sæson 2020-21 er det: - Personlige medlemmer 330 kr. - Børn 
og skoleklasser 165 kr. - Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. 
Formanden henviste på bestyrelsens vegne til afsnittet om fremtiden i beretningen og motiverede forslaget for 
uændret kontingent for 8. sæson i træk, siden første gang det vedtoges for sæson 2012-13. 
  
5.Indkomne forslag. – Der var ingen forslag indkommet. 
 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
4 bestyrelsesmedlemmer: Jens Sejr, Birger Bjerringfelt, Lis Ragborg og Finn Mikkelsen afgik efter tur. De blev alle 
genvalgt med akklamation – øvrige medlemmer er Anna-Marie Aare, Grete Dommerby, Aase Jepsen, Tove Madsen.  
1 revisor: Claus Jørgensen genvalgtes med akklamation – den anden revisor er John Dyrby Paulsen. 
2 suppleanter: Steen Friis Olsen og Bent Robert Olsen – genvalgtes med akklamation 
 

7. Eventuelt – Formanden informerede om, at næste udstilling ”Torben Heron – Mindeudstilling” vil have tilmelding 
til ferniseringen for ALLE på www.place2book.com - nærmere vil fremgå af Facebook og hjemmesiden 
www.korsørkunst.dk med link, så vi ikke overskrider forsamlingsforbud.  
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede alle for en god aften og beklagede, at der i 
Coronaens tegn og omstændighederne udover kun var sat indpakkede ting på bordet og hverken Toves 
Rødbedekage eller andet sædvanlig traktement. Der var tillige til afspritning og drikkevarer. 
Efter generalforsamlingen var der sædvanen lodtrækning om grafiske blade, silketryk på hærdet glas og enkelte 
keramiske objekter. Der var mulighed for, at de fremmødte hver kunne gå hjem med 2 præmier fra lodtrækningen 
Foreningen er vært ved et lettere traktement. 
 
Referat Finn Mikkelsen 
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