
 
 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2016.  

Afholdt i Jersie Forsamlingshus søndag den 30 april 2017 kl. 18.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Eventuelt.  

 

Punkt 1. 

Valg af dirigent 

Sven Mortensen blev valgt, og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. 

 

Punkt 2. 

Formandens beretning  

Kunstforeningen har efter sidste optælling/kontingentbetaling 233 medlemmer, - og heraf var 

88 mødt op, dvs. at 38 % var tilstede ved generalforsamlingen. 

 

På generalforsamlingen sidste år blev det nævnt at Greve Kommune uden varsel havde trukket 

sit tilsagn om 50.000 kr. i tilskud til den allerede planlagte og annoncerede SKULPTUR 2016 

EXTRA på Greve Museum. 

Det har i høj grad haft indflydelse på aktivitetsniveauet i 2016, men vi er kommet igennem 

året med “skindet på næsen”.  

Omkostningerne til udstillingen går især til transporten og opstilling, plus at vi kunne risikere 

en større udgift til udstillingsvederlag. 

Kunstnerne dæmpede ambitionerne både hvad angår størrelse og pris, så derfor - og fordi 

kunstfonden dækkede hele udstillingsvederlaget, blev underskuddet begrænset. 

 

Årets beretning tog traditionen tro udgangspunkt i de mange aktiviteter, der har fundet sted i 

det pågældende regnskabsår.2016. Ved mange af udstillingerne har foreningen indkøbt diverse 

kunstværker, som senere på aftenen blev udloddet til en række heldige medlemmer.  

 

For at overskueliggøre alle årets aktiviteter, har jeg efterfølgende indsat disse i et skema i 

kronologisk rækkefølge. 

 

 

Tidspunkt Aktivitet Sted Kommentarer 

2016    

28 jan – 7 

feb. 

Rendezvous Portalen Ikke vores udstilling men 

venner af foreningen 

udstillede. 

Kirsten Milo, Wilja Bech, 

Palle Christensen og Uffe 

Schønnemann. 

13 feb. - 3 

apr. 

Jeff Ibbo  Portalen 75 års fødselsdags 

udstilling 

9 apr. – 21 

maj 

Skulptur 2016 Intra  Portalen  



    

22 maj -30 

okt. 

Skulptur 2016 Extra Greve Museum Der var fint fremmøde til 

åbningen.  

24 apr. Operakoncert med Dorthe 

Elsebeth 

Solrød 

Gymnasium 

Lars Fosser og Greve 

Harmoniorkester 

29 maj Åbenhave i Skulptur 2016 

Extra 

Greve Museum Vejret var ikke på vores 

side, men en lille tapper 

flok spiste Birgits 

madpakke på 

gårdspladsen og fik en 

omvisning. 

 

30 maj 

 

Jørgen Svare JAZZ Vibes  Jersie 

Forsamlings 

hus 

 

13 aug. - 11 

sep. 

horiZont Portalen 6 kvindelige kunstnere 

21 aug. 

 

Skovtur  Rundt på 

Lolland og 

Falster 

Arrangeret af Nakskov 

Kunstforening 

17 sep. - 9 

okt. 

Jens Bohr Portalen  

3 okt. Kloster Band Jersie 

Forsamlings 

hus 

Ingen publikumsmæssig 

succes. Børge, Johnie (fra 

Jersie forsamlingshus) og 

bestyrelsen prøver at finde 

nye muligheder.    

8 okt. Tur til Køge med besøg på 

KØS 

Køge Sluttede med godt øl i 

Hugos Kælder 

15 okt. 20 

nov. 

M13 Portalen Med 3 gæsteudstillere. 

21 nov. Doctor Jazz og Pernille 

Schrøder 

Jersie 

Forsamlings 

hus 

Ingen publikumsmæssig 

succes. Børge, Johnie (fra 

Jersie forsamlingshus) og 

bestyrelsen prøver at finde 

nye muligheder.    

6 besøg på 

Arken 

Martin Bigum, Gerda 

Wegener, Niki de Saint 

Phalle, Abdovloye Konate, 

”Lys i mørket” ”GYS”. 

Arken Kustoderne blev 25 maj 

inviteret til en af 

udstillingerne og fik stegt 

flæsk og persillesovs 

efterfølgende 

 

 

Tidspunkt Aktivitet Sted Kommentarer 

2017    

21 jan. -26 

feb. 

Marianne Tümmler/Irene 

Rosenkrantz 

Portalen  

4 mar. – 9 

apr. 

PRO Portalen  

1-2 april Forårsudstilling 2017 Greve 

Gymnasium 

36 tilmeldte, hyggelig 

weekend med cafe’ og god 

musik 

22 apr.- 21 

maj 

Grethe Tranberg Portalen 60 års fødselsdags 

udstilling 



 

 

 

 

 

Andre aktiviteter 

 

Kirsten og Jørn sidder jo som foreningens repræsentanter i  gruppen som arrangerer 

udstillinger m.m. 

på Solrød Bibliotek. 

 

Kunstforeningen stod for udstillingen i maj mdr. om Hugo Gammelby, som ville være fyldt 100 

år i 2016 

Og Kirsten var tovholder i en spændende aften med Erik Peitersen. 

 

 

Jørn sidder i styringsgruppe omkring ombygningen af Mosede Skole, 

Sidste fredag indviede vi en fantastisk skole - se på Greves Hjemmeside  

 

http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Nyheder/2015/4/Mosedeskolen%20ombygges%20fo

r%2010%20millioner%20kroner.aspx 

. 

 

Vi har fået kunstforeningens hjemmeside op at køre, så gå ind på www.kunstbugt.dk   og se 

mere. 

 

Vi vil gerne udbygge vores netværk af E- mailadresser, så send jeres mailadresse til 

info@kunstbugt.dk  

Find os også på Facebook Kunstforeningen Køge bugt gruppen. 

 

 

PLANER for fremtiden. 

 

I Portalen mangler vi kun 1 udstilling, så er der planlagt frem til sommeren 2018, hvor vi så 

har lavet udstillinger der i 20 år, så det skal nok fejres med en slags jubilæumsudstilling. 

 

SKULPTUR -  der er vi ikke helt afklaret om vi har energien og modet til at fortsætte under en 

eller anden form -  Museet vil meget gerne, at vi kommer igen   

 

Jazz og Viser plus opera  -  lysten er der   - vi må bare se hvordan det lykkes. 

 

Ellers holder vi fast i Arken 

    

- og gerne andre ture ud i KULTUREN. 

 

 

Og alt det her kunne ikke lade sig gøre uden en masse hjælpende hænder - 

 

Først Kustodekorpset, som Hanne styrer med fast og kærlig hånd. 

Så er der hjælperne ved Forårsudstillingen, når der skal ryddes for borde og stole - og vægge 

sættes op - og det hele igen den modsatte vej. 

Tak til Kirsten og Jørgen Petersen, Tak til Ebba - Tak til Erik Jensenius  - tak til koner og mænd 

til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer - det er en livstidsstilling, når man først er 

kommet indenfor. 

http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Nyheder/2015/4/Mosedeskolen%20ombygges%20for%2010%20millioner%20kroner.aspx
http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Nyheder/2015/4/Mosedeskolen%20ombygges%20for%2010%20millioner%20kroner.aspx
http://www.kunstbugt.dk/


 

Og tak til samarbejdspartnere 

Johnnie og Winnie, Jersie Forsamlingshus --- vi må have det op at køre igen   med den historie 

som ligger bag JAZZ og VISER vil vi nødig være den som slutter den. 

 

Tak til Portalen og alle de entusiastiske folk der. 

 

Tak til Dorthe Elsebeth , som ene person har startet SOLRØD OPERA,  vi regner med at lave 

noget sammen , men vil også hjælpe med omtale og praktiske gøremål. 

 

Tak til GREVE GYMNASIUM , Tak til Finn, som indtil i år altid har været der, hjælpsom og glad 

for at vi kom - men også til den nye folk, som vi skal samarbejde med fremover- 

 

Tak til Greve Museum, hvor vi virkelig føler os værdsat og velkomne, måske finder vi 

økonomien 

 

Og til Solrød og Greve kommuner, som stadig giver økonomisk støtte til udstillinger og 

koncerter. 

 

 

Efter formandens beretning var slut takkede Hanne kustoderne for deres store hjælp og 

opfordrede andre til at melde sig til kustodekorpset der er plads og brug for flere.   

   

  

 

Der var ingen umiddelbare bemærkninger til beretningen, men Ida  

Harsløf, roste bestyrelsen og  

især ”ophængerne” fik stor ros for deres fine arbejde i Portalen. 

 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

Punkt 3:  

Forelæggelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 01-jan-2016 til 31-dec-2016 ved 

Erik Hansen: 

  

Det blev påpeget at kontingentindbetalingen og medlemsantallet ikke svarede overens.  

Dette blev forklaret med at der ikke var indbetalt kontingent fra en del medlemmer. 

Erik havde et ønske om at flere ville benytte betalingsservice ved kontingentindbetaling. Der 

vil I det kommende blad være en artikel omhandlende indbetaling af medlemskontingent. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet som blev godkendt med 

akklamation  

 

Punkt 4:  

Fastlæggelse af kontingent. 

 

Bestyrelsen foreslog at kontingenter forbliver uændret. Vedtaget 

 

 

 

Punkt 5:  

Indkomne forslag. 

 



Bestyrelsen havde et ønske om at ændre i de gældende vedtægter for foreningen Køge Bugt 

således at de svarer til virkeheden, den måde foreningen arbejder på. 

Disse vedtægter er ikke blevet reviderer siden 1969. 

Både en gældende og den opdaterede udgave  har været tilgængelig for medlemmerne idet 

den opdaterede findes i medlemsbladet nr.120 og de gældende findes på foreningens 

hjemmeside. 

Begge udgaver var tilgængelige ved generalforsamlingen. 

 

Opdatering af de gældende vedtægter gav anledning til en livlig diskussion som især handlede 

om udeladelsen af §8; ”Foreningen kan ikke forpligte sine medlemmer økonomisk ud over det 

til enhver tid fastsatte medlemskontingent”. Samt den form som formanden vælges på.  

Diskussionen endte med at bestyrelsen trak sit forslag om ændringer af vedtægterne tilbage. 

Ved et kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen igen se på opdateringen.  

 

 

 

Punkt 6:  

Valg til bestyrelse: 

 

Fra bestyrelsen var Formand Jørn Madsen, Minette Jensenius og Hanne Mercedes Iversen på 

valg. Alle blev genvalgt.  

Kamilla Reinholdt ønskede ikke genvalg, i stedet blev Flemming Deichmann valgt. 

 

Bestyrelsessuppleant; Ebba Krogh blev genvalgt 

Revisor; Knud Nielsen blev valgt. 

Revisorsuppleant; Peter Pedersen blev valg 

 

Punkt 7:  

Eventuelt. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen og gav herefter ordet 

til formanden for de afsluttende bemærkninger. 

 

Jørn takkede Kamilla for hendes store arbejde for foreningen. Og ønskede de nyvalgte til lykke 

med valget.  

 

Og så kunne lodtrækningen begynde. 

Som sædvanlig var stemningen høj og alle havde en skøn afslutning på aftenen – specielt de 

mange vindere. Til lykke til jer og held og lykke næste år til jer andre.  

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

 

Kirsten Gulbrand Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 

 

 

 

Formand Jørn Madsen 

 

 

 

 

 

Kasserer Erik Hansen 

 

 

 

 

Kirsten Gulbrand Mortensen 

 

 

 

 

 

Sven Mortensen  

Dirigent ved Generalforsamlingen 2016 i Kunstforeningen Køge Bugt 


