
Referat af bestyrelsesmøde i Metropolis 4.12.2017 
 

Tilstede: Erik, Kim, Hanna, Mette, Klaus, Henrik. Afbud: Yvonne og Inga 

 

1)  Dirigent Hanna. Referent Henrik 

 

2) Arrangementerne siden sidst på Konventum og Copenhagen Contemporary (Papirøen) var begge 

vellykkede. 

 

3) Kunstkøb: Alle har nu købt ind, således p.t. 3 malerier  , 1 radering, 2 tryk, 2 skulpturer og diverse. Mette 

angiver at der med alle disse anskaffelser betalt stadig er et lille overskud i kassen. 

 

4) Vedtægtsændringer vedr. medlemskab: 

Vi er enige om, at det på sidste generalforsamling vedtagne par-medlemskab nu på den kommende 

generalforsamling i 2018 foreslås afskaffet igen. Dels p.gr.a. den uretfærdige optjening af points til auktion 

og dels for i det hele taget at stille alle medlemmer ens. 

 

Den nye passus om parmedlemsskab (som i øvrigt ikke var nået frem til hjemmesiden) foreslås efter Mettes 

formulring simpelt strøget igen og resten af afsnittet om medlemsforhold bevaret uændret  

Se vedlagte forslag til vedtægtsændringer 

 

Desuden vedtog vi at indføje i afsnittet om medlemsaktiviteter, at ”ægtefæller/partnere til medlemmer, 

som ikke selv e medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i det omfang der er plads og mod betaling 

af beløb fastsat af bestyrelsen”. 

 

5) Hvem skal tegne foreningen? 

Fremover skal det indføjes i vedtægterne, at det er foreningens formand og kasserer, der har 

tegningsretten i fh.t. bank o.lign. 

Mette vil forhøre banken om de præcise krav, der stilles til formuleringen i denne anledning. 

 

6) Kommende generalforsamling d. 22.1.2018: Lokalerne er på plads. Indkaldelse + regnskaberne sendes 

ud af Erik inden jul. Forslagene til vedtægtsændringer sendes medio januar. 

Øvrige planlægning af GF sker på næste bestyrelsesmøde 4.1.18. 

 

7) Kommende aktiviteter: 

 - Arken med Kvium d. 10.1.18. Klaus står for arrangementet 

 - Davids Samlings nye udstilling. Vi stiler mod tirsdag 27.2.18. Kim vil stå for arrangementet 

 - Galleri vandring i Nordvest-gallerierne . Henrik kontakter Camilla Rohde m.h.p. slut maj måned. 

 - NB Bornholms kunstmuseum + diverse. I Ingas fravær synes vi alle det er en blændende idè! 

 

8) Kommende møder: 

Bestyrelsesmøde 4.1.18 . Hvem lægger stuer til? 

Arken 10.1.18 

Generalforsamling 22.1.2017 

 

Ref. Henrik 


