
Referat af bestyrelsesmødet d. 8. feb. 2018 afholdt hos Inga Schlosser. 
 
Tilstede: Inga, Mette, Erik, Henrik, Jan og Kim. 
 
Afbud fra : Yvonne, Hanna og Klaus. 
 
Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent: Henrik. Og referent: Kim. 
 

2. Indtryk fra generalforsamlingen. Herunder hvilken dag skal vi stile imod  til 
generalforsamling i 2019, og skal vi holde det i KFUM's lokaler ? 

 
Det var en god og rolig generalforsamling. Janne var en perfekt dirigent. 
Erik har sendt de nye vedtægter til webmaster, således at hjemmesiden bliver opdateret. 
Vi synes at auktionen var lidt tam. Måske er Adam blevet træt af sit hverv hos os.  
Vi overvejer at lade den der har indkøbt et stykke kunst fortælle lidt om sit valg, se i øvrigt 
pkt. 5. 
Ved auktionen er det muligt at byde via fuldmagt, men ved ”lodtrækningen” kan gaverne 
(ved fremtidige GF) kun gives til medlemmer der er tilstede. 
GF 2019 vil formentlig blive afholdt d. 4. feb. 2019. 
Vi er ikke helt tilfredse med lokalerne i KFUM idet akustikken er elendig. Der var flere 
medlemmer der klagede over dette i år. 
Inga og Henrik vil tjekke alternative lokaler. 
 

3. Konstituering: 
 
Formand: Erik. 
Næstformand: Yvonne. 
Kasserer: Mette. 
 

4. Nye aktiviteter i foreningen: 
 
27. og 28. feb.: Davids samling. Invitation er udsendt. Der er stadig ledige pladser. 
 
22. marts: Gl. Strand / Jesper Christensen. Indbydelse kommer snart. 
 
23. eller 24. april: Edition CPH. Reserver datoen. 
 
3. – 6. maj: tur til Bornholm. Invitation er udsendt. Der er ikke flere pladser. 
 
Primo juni: Gallerivandring NV. 
 
 
 
 

5. Kriterier og prioriteringer i forbindelse med kunstindkøb. 
Der henvises til Helles uddybende oplæg, som alle gerne skulle have modtaget. 



 
Vi havde en lang diskussion om dette oplæg og vil forsøge at inddrage medlemmerne på 
forskellig vis:  

• Et møde på Bornholm, når vi alligevel er samlet der. 

• Opfordre medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, hvis de ser noget der kunne 
komme med på den årlige auktion. Evt. sende et billede. 

• Udarbejde et katalog over steder hvor vi kan se og købe kunst. Henrik vil tale med 
Camilla om dette. Adam kan måske også hjælpe os. 

• Bestyrelsens medlemmer vil bestræbe sig på at inddrage hinanden ved de enkelte 
kunstkøb. 

• Vi besluttede at besøge en kunstmesse for at blive inspireret. 
 

6. Andre punkter: 
 
Er de aktive medlemmer blot ”Tordenskjolds soldater”? 
Vi talte om denne udfordring og vil skærpe opmærksomheden overfor ny medlemmer 
således at de hurtigt føler sig inkluderet. 
 

7. Eventuelt: 
 
Mette opfordrer til koordineret kørsel til Bornholm, således at antallet af biler er relevant. 
Inga udsender snart detaljer om Bornholmerturen. 
 

8. Næste møder: 
 
21. april kl. 11: besøg på kunstmesse ”Art Nordic” på Lokomotivværkstedet. Otto Busses 
Vej 5A, 2450 København SV 

14. maj kl. 10-12: bestyrelsesmøde hos Mette, Malmøgade 12, 2. tv., 2100 Ø 

 

 

16. feb. 2018 / Kim  

 
 


