
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 14. sept. 2017 kl. 15 – 17 hos Erik. 
 
Tilstede: Henrik, Inga, Hanna, Klaus, Erik og Kim. 
 
Dirigent: Henrik 
Referent: Kim 
 
 
1. Planlægning af de næste aktiviteter: 
 
9. oktober: Konventum på LO højskolen. (Henrik).  
20. eller 23. nov.: Contemporary CPH / Bill Viola. Med bespisning på Papirøen. (Inga) 
10. januar 2018: Arken / Kvium. (Klaus / omvisn. og Erik / rest.). Kun muligt en onsdag. 
 
Invitationerne udsendes snarest. 
 
I løbet af foråret 2018 vil vi foreslå en by-vandring med Frederik Lindsov i Nordhavnen, gerne 
til maj. Samt tillige en gallerivandring med Camilla Rode. 
 
2. Erik har været på KØS i Køge og set udstillingen ”Kunst på hospitaler”. 
Han synes ikke at den kunne bruges i vores regi, så den er taget af programmet. 
 
3. Hvem skal lede kunstauktionen ved næste generalforsamling ? 
Vi var enige om at vi vil spørge Adam endnu engang. Erik kontakter ham. 
Endvidere blev vi enige om at kunstkøberne skriver lidt om hvem kunstneren er, 
vedkommendes curriculum og lidt om billedet/skulpturen og hvorfor det er købt. 
 
4. På sidste generalforsamling foreslog Poul, Mariann, Birgitte og Keld at ægtefælle 
kontingentet afskaffes. 
Vi havde en længere diskussion om dette og kom frem til en løsning. 
Henrik vil formulere et nyt forslag til vedtægtsændringer og formulere et oplæg som han 
gerne vil fremlægge til generalforsamlingen. Han vil have et udkast klar inden vores næste 
møde til december. 
Vi talte også om den uretfærdige fordeling af point, som den aktuelle 
parmedlemsskabsordning fremkalder. Henrik vil også arbejde på en løsning af dette. 
Ved gennemgangen af foreningens vedtægter opdagede vi at der intet står om brug af 
fuldmagt ved afstemninger til generalforsamlingen. Også dette vil Henrik se på. 
 
5. Status på kunst indkøb: 
Skulptur / Yvonne 
Isbjørn / Mette 
Billede / Erik 
Radering / Inga 
 



Der mangler 3 stk. kunst, som Henrik, Klaus og Kim skal købe.  
Hver især har 5000 kr. til rådighed. 
Når der er styr på indkøbene og økonomien vil Hanna gerne supplere med 1-2 kunstbøger. 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
 
Torsdag d. 9. nov. 2017 er AFLYST. 
 
NYT møde :  
Mandag d. 4. dec. 2017 kl. 15.00 hos Henrik, Skovvej 10 i Taarbæk. Det er bedst og lettest at 
parkere oppe på den ”store” Strandvej næsten overfor kirken. 
På dette møde vil temaet være forårets arrangementer, samt første behandling af 
vedtægtsændringer. 
 
Torsdag d. 4. jan. 2018 kl. 15.00 (måske hos Kim). Temaet vil være generalforsamlingen, 
både vedtægtsændringer mm., samt alt det praktiske. Husk nu : ikke for mange pølser ! 
 
Forslag til indlæg til ovennævnte møder bedes sendt til Erik en uge før mødet skal afholdes. 
 
Generalforsamlingen afholdes mandag d. 22. januar 2018. 
 
 
 
14.9.2017 / Kim 
 
 
 
 

 


