
Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen Metropolis 22.1.2018. 
 

1. Til dirigent valgtes Janne Sury.     Referent: Henrik Hother Sørensen 

Janne konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, men at regnskabet var udsendt 

for sent i forhold til reglerne. Dette accepteredes fuldt ud af forsamlingen (48 fremmødte). 

 

2. Formandens beretning: 
Erik kom med en kort mundtlig beretning som supplement til den udsendte skriftlige beretning: 

”Kære Metropoliser. 

Velkommen til den 21, generalforsamling. 2017 har været et godt år for foreningen. 

8 arrangementer er det blevet til i 2017. Vi har forsøgt at bringe variation ind i programmet. 

Udover Museumsbesøg har vi varieret aktiviteterne med besøg hos kunstnere samt 

gallerivandringer. 

Gailschiøts i Odense hvor vi besøgte hans værksted samt Konventum i Helsingør var i blandt alt 

det andet oplevelser man ikke glemmer lige med det samme. 

Vi har planlagt det hele på blot 4 møder- jeg synes bestyrelsen arbejder godt og effektivt sammen 

Det er jo travle og aktive kolleger. Vi modtager altid gerne tips fra jer om arrangementer der er 

værd at sætte i søen. 

2018 Her vil jeg kort omtale arrangementerne –altså dem vi har klar eller næsten klar. Først 

inviterer vi til særudstillingen i Menneskefiguren i Islamisk kunst på Davids Samling- indbydelse 

kommer snarest. P.g.a begrænset deltagerantal tilbyder vi 2 omvisninger a 10 personer. 

En gallerivandring til gallerierne i nordvest kvarteret vil blive arrangeret når vejret er til det- nok i 

maj 

Via FOF har jeg fået kontakt til Kunsthistorikeren Fredrik Lindskov. Han vil gerne vise os rundt i 

udvalgte områder i København. Han belyser disse ud fra en arkitektonisk og kulturhistorisk 

belysning- glæd jer Han er en utrolig spændende formidler. 

Museumsdelen skal nok blive tilgodeset når de rette udstillinger viser sig. 

Inga, der har relation til Bornholm har inviteret til en forårstur til Sandvig i 4 dage. I har modtaget 

indbydelsen. 

Med disse ord vil jeg ikke tage mere af jeres tid- Blot sige at vi alle i bestyrelsen glæder os til at 

give jer flere gode oplevelser i 2018” 

 

Arne (Hantho) fik en stor, varm tak på foreningens vegne . Arne udtræder af bestyrelsen efter at 

have været med helt fra starten for 21 år siden som en af de to grundlæggere af Metropolis. 

 

Kim forklarede at grunden til at det kommende besøg i februar på Davids Samling måtte opdeles i 

2 grupper på to på hinanden følgende dage. Der er kun plads til små hold af 10 på én dag. 

 

3. Rejsevennerne: 
Rejsevennerne berettede ved Poul om vores Madridrejse, som blev en god, tæt og varieret 

oplevelse. Marian supplerede. 

Kim og Henrik introducerede, at der er planer om en kommende rejse til Wien 13. til 16.9.2018. 

Ved håndsoprækning var der klart interesse for dette projekt.  

 

Inga fortalte om den planlagte weekendtur til Bornholm den første weekend i maj. 

 

 

 

4. Regnskab 
Mette fremlagde regnskabet om viser et overskud for året på ca. 1500 kr., hvilket må siges at være 

ret præcist ”ramt”. Egenkapitalen er 16885 kr. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med applaus. 

 



5. Fastsættelse at kontingent: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. årligt. Dette accepteredes af forsamlingen. 

 

6. Foreslåede vedtægtsændringer: 
Henrik orienterede på bestyrelsens vegne om de 3 forslag til vedtægtsændringer, som med 

begrundelse er  udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. 

 

A) Vedr. medlemsforhold: 

Et klart flertal stemte for, at afskaffe parmedlemsskabet, en enkelt stemte imod 

Således bliver følgende formulering i vedtægterne slettet: ” Læger og deres ægtefæller kan vælge 

fuldgyldigt medlemskab for begge, eller et par-medlemskab til reduceret kontingent (150% af 

ordinært kontingent for 1 medlem) og med reduceret pointtildeling (150% af ordinær pointtildeling 

til 1 medlem).”  Den øvrige tekst i kapitlet om medlemsforhold bevares uændret. 

 

B) Vedr. foreningens aktiviteter: 

Et klart flertal stemte for den foreslåede tilføjelse til kapitlet om foreningens aktiviteter. Ingen 

stemte i mod. 

Således tilføjes til kapitlet følgende formulering: ” Foreningens medlemmer kan medbringe gæster 

til foreningens aktiviteter, for så vidt der er plads, idet foreningens medlemmer har fortrinsret til 

deltagelse, og mod betaling af et af bestyrelsen fastlagt beløb”. 

 

C) Vedr. Foreningens ledelse: 

Klart flertal vedtog den foreslåede formulering om hvem, der formelt tegner foreningen udadtil 

Således tilføjes til kapitlet om foreningens ledelse følgende formulering: ” Foreningen tegnes 

udadtil af 2 bestyrelsesmedlemmer: dels af formanden eller næstformanden og dels et andet 

bestyrelsesmedlem i foreningen.” 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Mette Wanning, Inga Schlosser og Erik Fehmerling er alle på valg – og modtager gerne genvalg. 

Der var ingen andre kandidater, og  forsamlingen genvalgte med applaus de tre nævnte. 

Yvonne Gradert, Henrik Hother Sørensen, Kim Bentzen og Klaus Tobiasen var ikke på valg, og 

fortsætter i bestyrelsen. 

Hanne Horwitz var villig til genvalg som suppleant, hvilket valgtes med applaus. 

Som ny suppleant opstillede Jan Deigaard, og valgtes med applaus. 

Ole Beck fortsætter som revisor. 

 

7. Eventuelt. 

Helle efterlyste at bestyrelsen har nogle retningslinjer at gå efter ved de årlige kunstindkøb. Den vil 

bestyrelsen gå videre med. 

 

Janne takkede af og vi takkede for god ordstyring 

 

Ved den efterfølgende Auktion over indkøbte kunstværker blev følgende points blev forbrugt: 

95.000 Gitte Hessel Andersen 

100.000 Birgitte Wanscher 

37.000 Erik og Helle Fehmerling 

15.000 Janne Sury 

27.000 Jytte Larsen 

40.000 Lore Lihn 

59.000 Susan Simonsen 

 


