
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 17. februar 2020 kl. 13-16 hos Klaus. 
 
Tilstede: Janne, Mette, Bente, Inga, Poul, Henrik, Jan, Klaus og Kim. 
 
Ordstyrer: Inga 
Referent: Kim 
 

1. Vi indledte med en ”brainstorm” for at få remset op, hvilke opgaver bestyrelsen har: 

• Arrangere rundvisninger og udflugter, inkl. invitation til medlemmerne, samt tage 
fotografier og skrive referat til hjemmesiden. 

• Holde sig orienteret med de forskellige museers og galleriers udstillinger, mm.. 

• Komme med ideer til rundvisninger og udflugter. 

• Passe og opdatere hjemmesiden (R). 

• Indkalde til bestyrelsesmøder, inkl. lave dagsorden (F). 

• Skrive referater af bestyrelsesmøder. 

• Indkalde til generalforsamling. 

• Arrangere generalforsamling, inkl. indkaldelse, lokale, traktement, auktion (Adam), 
lodtrækning, etc. 

• Formandens beretning til generalforsamlingen (F). 

• Skrive referat af generalforsamlingen. 

• Kasserer (K). 

• Holde styr på medlemslisten (K). 

• Kontingentopkrævning, inkl. rykkere (K). 

• Passe bankkonto (F + K). 

• Indkøbe kunst. 

• Fotografere og beskrive effekterne til hjemmesiden 

• Registrere kunstindkøbene (K). 

• Være kontaktperson, som tager imod ”input” fra gallerier, kunstnere, mm. og 
formidler det videre til bestyrelsen (F). 

2. Vi besluttede at omdefinere bestyrelsens opgaver og havde herefter en runde, hvor hver 
enkelt bestyrelsesmedlem oplyste, hvilke opgaver vedkommende kunne / ville påtage sig. 
Konklusionen blev at formanden påtager sig de opgaver der er markeret med (F). Kasseren 
har opgaverne med (K). Hjemmesideredaktør (R). Resten af opgaverne er ansvarsområder 
for alle medlemmer. 

3. Konstituering:  

• Formand (F) : Henrik 

• Næstformand : Klaus 

• Kasserer (K) : Mette 

• Hjemmesideredaktør (R) : Bente (suppl.) 

• Hjemmeside assistent : Jan. 

• Alm. bestyrelsesmedlemmer : Inga, Poul, Kim og Janne (suppl.). 
4. Vedr. medlems-email-adresseliste: Mette sørger for at denne er opdateret. Vi besluttede 

at den der står for et arrangement skal rekvirere den opdaterede email-liste fra Mette 
inden invitation sendes ud til medlemmerne. 



5. Forårets arrangementer: 

• 18. marts kl. 16: SMK (Inga). 

• 24. marts kl. 16: SMK (Janne). Gentages pga stor interesse fra medlemmerne. 

• 29. april kl. 16: Cisternerne (Mette). 

• 16. maj hele dagen: Udflugt til Skåne (Inga). Nærmere oplysninger senere. 

• 18. juni kl. 15 (?): Gallerivandring i København (Henrik). 
6. Hjemmesiden: Denne har i løbet af året været ude af funktion, hvorfor der blev oprettet en 

ny med det resultat at vi nu har 2 hjemmesider kørende. Bente og Jan vil få styr på dette, 
således at der fremover kun er en hjemmeside.  

7. Vi gennemgik indkøbslisten fra generalforsamlingen, således at den er klar til næste år. 
8. Vi var enige om at der skal findes bedre lokaler til næste generalforsamling. Kim vil 

undersøge nye muligheder. 
9. Rejsevennerne: Næste rejse bliver til Antwerpen d. 10. – 13. september. Vi besluttede at 

medlemmerne bliver adviseret en uge før invitationen sendes ud. Tilmeldingerne vil ske 
efter ”først-til-mølle”-princippet. Advisering bliver formentlig udsendt engang i april-
måned.  

10. Økonomi: Der er omkring 60 medlemmer i foreningen. Når alle har betalt kontingent vil 
bestyrelsen se på budgettet. For øvrigt besluttede vi at kassereren skulle rykke for 
manglende kontingentindbetalinger efter 3 uger, 2 gange. Hvis medlemmet ikke betaler 
efter disse 2 rykkere bliver vedkommende slettet af medlemslisten og de optjente point 
går permanent tabt. 

11. Ved næste bestyrelsesmøde vil vi tage stilling til om der skal hverves flere medlemmer. 
12. Næste bestyrelsesmøder: 

• Tirsdag d. 14. april kl. 13 hos Kim, Gassehaven 114, 2840 Holte. Bespist hjemmefra. 

• Torsdag d. 18. juni kl. 12 hos Bente, Ovengaden over vandet 38, 5. tv., 1415 Kbh. K. 
 
 
20.2.2020 / Kim 

 
 
 


