Generalforsamling d. 25-4-18 kl. 17.00
Brorsonsminde, Ribe.
Kunstnetværk Sydvestjylland
1. Valg af dirigent og referent.
Jørgen Steinicke er dirigent og Erna Møller referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Kort resume
Niels siger bl.a.:
Kunstrunden i år har været præget af stor glæde og over al forventning. Generelt er det
gået rigtig godt.
Vi har været rigtig mange deltagere i år, som generelt har haft godt besøg. Et forsigtigt gæt
er vel omkring 20.000 aflagte besøg.
Vi startede året med at deltage på Tønder festivalen. Inviteret af Nationalpark Vadehavet.
Det var lidt svært at få folk til at være en del af det, men det lykkedes. De deltagende
kunstnere beretter om mange gæster og en del salg og gode kontakter.
I september havde vi årets kunstnertræf i Tønder på kunstmuseet, hvor vi så Henry Moore.
Det var en rigtig god udstilling med en dygtig guide. Spisning på museet og bagefter en tur
til Aventoft for at se ”Sort Sol”.
Erik Nicolajsen er død i det forgangne år, og ham vil vi savne.
Kunstrunden i påsken 2018 havde mange deltagere, 106 plus tre kirker. Rekord selvom der
også var en del medlemmer, der stod over. Gamle garvede kunstnere meldte sig på banen i
år. Vi har også fået god støtte fra diverse fonde, så vi har kunnet annoncere bredt. Bl.a. har
vi kunnet købe en Tv-spot hos TV2fyn. Vi var vejrsponsorer.
Vi kan konstatere, at rigtig mange planlægger at bruge påsken til kunsttur.
Måske kunne flere overveje at give gavekort. Vi gør det for at få mailadresser, så vi kan
invitere folk næste år. Dem der ikke giver gavekort lukrerer lidt på de andre. En model
kunne også være, at alle gav et gavekort på 500 kr., hvilket der ikke var stemning for på
generalforsamlingen.
Tak til bestyrelsen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Elin Grønning gennemgik tallene.
Ingen spørgsmål. Regnskabet godkendt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.
Fra en af deltagerne var der et ønske om stadig at beholde det fysiske gavekort i stedet for
en PDF fil.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Uændret kontingent 300 kr. årligt.
6. Behandling af indkomne forslag. Fra bestyrelsen er der indkommet følgende forslag:
”På baggrund af bemærkninger på generalforsamlingen i 2017 om aflønningen af formand Niels Kongsbak foreslås det,
at aflønningen af denne fastsættes til 35.000 kr. ex. moms for året 2018/19.
Samtidig iværksætter bestyrelsen en fordeling af Kunstrundens arbejdsopgaver således, at Niels ikke sidder med stort
set alle arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af Kunstrunden.
Ved generalforsamlingen i 2019 tages aflønningens størrelse op til vurdering igen.
Bestyrelsen bemærker endvidere, at foreningens vedtægter vil blive revideret/opdateret i det kommende år således, at
der til generalforsamlingen i 2019 vil blive fremlagt forslag til vedtægtsændringer”.

7. Valg af formand samt to medlemmer. Niels Kongsbak, Erna Møller og Elin Grønning
modtager genvalg. Jytte Jespersen og Kjeld Truberg Jensen er ikke på valg.
Niels fortsætter som formand. Erna og Elin som bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af to suppleanter. Jytte Lysgaard modtager genvalg. Vinni Bakkensen ønsker ikke at
modtage genvalg. Marianne Sigersted valgt som ny suppleant.
9. Valg af revisor. Revisor Peter Lundby genvalgt og Mona Lise Martinussen genvalgt som
revisorsuppleant.
10. Evt.
Ønsker om at vi får lavet en kunstbog igen – Hodge Podge #2. Kommentar fra Jytte
Lysgaard om, at der har været tale om, at vi udgiver en ny bog hvert tredje år. Bestyrelsen
iværksætter udgivelsen af en ny bog i 2019.
Ref. Erna

