
Metropolis, Kunstforening for lægepraksis. 

Referat af generalforsamling 20.2.2017 

 

1. Dirigent Yvonne Gradert.  Referent Henrik Hother Sørensen 

    

2. Formandens beretning ved Erik Fehmerling: 

Eriks mundtlige beretning er vedlagt som bilag til referatet. En mere udførlig skriftlig udgave er udsendt til 
medlemmerne inden generalforsamlingen og vil kunne ses på hjemmesiden Metropoliskunst.dk 

Erik opridsede bl.a. foreningens 20-årige historie – og der blev skålet for 20 års jubilæet. 

I 2016 har der været  7 lokale arrangementer: 1) Danske Banks Hovedsæde v. Adam Grandjean , 2)Gerda 
Wegner på Arken , 3)Jonatan Yeo på Nationalhistorisk Museum , 4( Søndagsudflugt til Rungstedlund , 5) 
Poul Gernes på Louisiana , 6) Edition Copenhagen , 7) Claude Monet på Ordrupgård, 

Desuden  rejsen til Sankt Petersborg 

I 2017 har vi allerede haft 2 arrangementer:  1) Den Frie i januar, og 2) L.A.Ring på Ordrupgård 

Der er indtil videre planlagt: 1) Søndagsudflugt 23.4.17 til Galschiøtts galleri i Odense , 2) Gallerivandring i 
Kødbyen  omkring 1.6.17. 3) Besøg på Konventum i Helsingør formentlig start september.   

Rejsen i år går til Madrid indtil videre planlagt til 21.-24.9.17. 

 

3. Regnskab fremlagt af Mette Wanning. 

Regnskabet er også sendt ud til medlemmerne inden generalforsamlingen 

Blev godkendt med akklamation. 

 

4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer : 

(udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen) 

A) Vedrørende foreningens aktiviteter: Ændringsforslaget, hvor formuleringen om KPLL´s lokaler er fjernet, 
blev  vedtaget enstemmigt 

B)Vedrørende medlemsforhold: Vedtægtsændringen  foreslår  

 at ægtefæller/partnere nu kan blive fuldgyldigt medlem med fuldt kontingent, stemmeret og ret til 
kunstkøb, - eller at man kan oprette i parmedlemsskab  for 1,5 gange det ordinære  kontingent og point-
tildeling på 1,5 gange til parret som helhed. 

Forslaget indebærer, at ægtefæller/partnere, som ikke er medlemmer, ikke fremover kan deltage gratis i 
foreningens arrangementer. Rejserne dog undtaget, da foreningen ikke har udgifter i forbindelse med 
disse. 

I diskussionen fremførtes af flere, at der kun bør forekomme fuldgyldige medlemmer, og at 
parmedlemsskab til reduceret pris ikke er rimeligt. Desuden er der den omstændighed, at 1,5 ganges 
pointtildeling til et par stiller parret stærkere end enkeltmedlemmerne ved kunstauktionerne. Dette 
forekommer ikke retfærdigt. 

Forslaget om disse vedtægts-ændringer blev vedtaget blandt de stemmeberettigede med 22 for og 7 imod. 



 

5. Vedrørende Kontingent 

Girokontoen er nedlagt. Dette er formuleret i udsendt forslag til vedtægtsændring, som blev vedtaget 
enstemmigt 

Bestyrelsen forslår kontingentøgning fra 800 kr. til 900 kr. årligt. Arrangementerne er blevet dyrere og der 
er ønske om at kunne indkøbe lidt bedre kunst. 

Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag. Ingen 

 

7. Valg til bestyrelsen. 

Henrik Hother Sørensen, Klaus Tobiasen, Kim Bentzen og Yvonne Gradert var på valg og blev genvalgt. 

Erik Fehmerling og Mette Wanning er ikke på valg, - og fortsætter 

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Inga Schlosser. Velkommen! 

Arne Hantho modtog genvalg som suppleant 

Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Hanna Horwitz . Velkommen! 

 

8. Eventuelt 

Der var stemning for at foreslå, at bestyrelsen  arbejder for , ved en følgende  generalforsamling, at 
parmedlemskab til reduceret pris afskaffes,  og at foreningen dermed kun har fuldt betalende  
medlemmer. Dette tog bestyrelsen til sig. 

18 deltagere på generalforsamlingen tilkendegav at de er interesserede i at deltage på den planlagte 
Madrid-rejse 21.-24.9.17. 16 deltagere kunne godt tænke sig den længere. 

 

9. Auktion over indkøbte værker: Følgende point blev forbrugt: 

Hanne Kirkby  25.000 

Hanne Søgaard  20.000 

Henrik Willumsen  20.000 

Jens Aage Stauning  85.000 

Kate Lytzhøft  55.000 + 26.000 

Kim Bentzen  50.000 

Marian Fink Olsen 35.000 

Mette Wanning  45.000 

 

 

 



Bilag. Formandens mundtlige beretning 

Kære Metropolisser,  

Lidt historik  

Metropolis har 20 års jubilæum i år. Jeg har talt med de to grundlæggere Annette Grønlykke og Arne Hanto. 
De sender mange hilsner til jer og ønsker foreningen god vind fremover.  

Foreningen blev grundlagt i 1997. Annette og Arne sad i kompagniskab og var ude at købe kunst til deres 
klinik. De faldt i snak med Lars der var formand for IBM kunstforening- her kom ideen. De talte med 
kolleger og spredte ideen der var tilslutning og medlemskredsen blev udvidet med personale og KPLL 
medarbejdere. Dengang var vores forhandlingsmæssige modpart til at tale med. Indbydelsen til lægerne 
blev kopieret på Institut for Almen Medicin, hvor Jens Åge Stauning arbejdede - kopier var dyre dengang - 
de blev sendt ud sammen med månedsafregningen- tak Karis Hagild Sundhedsdirektoratet.  

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 16/10/1997 i KPLL. Jeg var administrationschef på 
Laboratoriet i Pilestræde, da Annette ringede og spurgte om de måtte låne lokaler til den stiftende 
generalforsamling. Jeg deltog selv i det 1. Møde. Siden blev laboratoriet fast mødested . Arne blev valgt 
som formand og var formand indtil 2005, hvor Michala blev forkvinde det var hun fra 2005-2016. Resten er 
bekendt.  

Den første ekskursion blev anført af Professor Øjenlæge Mogens Norm, den gang kunne vi selv. Han viste 
rundt på Ordrupgaard, på en udstilling af Vilhelm Hammershøi. Hammershøj anvender valeur farverne 
d.v.s.farver mellem sort og hvid- årsagen skyldes en udtalt farveblindhed mente professoren. Det er vist 
ikke siden blevet bekræftet.  

Nu springer jeg fra fortid til fremtid.  

Fremtidige arrangementer i 2017.  

Vi er jo godt i gang med programmet for 2017 med to afholdte arrangementer Decembristerne på Den Frie 
og L.A..Ring på Ordrupgaard. Hvad har i vente ? Mette var på Folkemødet på Bornholm og så 
billedhuggeren Jens Galschiøts og hans udstilling. Der arrangeres en søndagstur 23.4.17 til Odense hvor han 
har Atelier med værksted, butik, pileflet, bronzestøberi, kunstskole, tv studie skulpturpark og et 400 
kvadratmeter stort galleri. Hans tema er vrede over ulighed og udnyttelse af natur og menneske. Der er 
sendt en invitation ud den 14.11.16 Vi skal ved samme lejlighed se Brandts Pakhus. Der er stadig pladser og 
ny indbydelse bliver udsendt. Vi regner med at køre derover i egne biler( samkørsel hvor vi deler 
udgifterne)..  

I løbet af foråret eller skal vi på Galleri vandring I Kødbyen mere følger.følger.  

Den årlige Rejse ja hvor går den hen ? Madrid venner!! med 3 store samlinger Prado, Reina Sofia og Museo 
Thyssen bornemisza i den gyldne trekant. Byen har et smukt kongeslot og talrige parker. En smuk, smuk by. 
Det var lidt fra næste års program.  

I dag skal vi blandt andet drøfte ændring af vedtægterne som Mette vil lede jer igennem. De fleste 
vedtægtsændringer er ændringer, der beror på Kpll’s lukning samt ændring af betalingsform. Et forslag 
nemlig det om ægtefælle-, partnermedskab beror på, at vi ønsker at sikre denne gruppes mulighed for at få 
rettigheder i foreningen. Med rettigheder tænker vi ret til deltagelse i ekskursioner og rejser samt 
generalforsamling ved udlodning af kunst. Vi håber i vil tage vel imod forslaget.. Da det er 
vedtægtsændringer kræver det to tredjedeles flertal.  

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for hyggeligt samvær og et godt og konstruktivt 
samarbejde.  

Kære Metropoliser det var ordene. 



 


