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1. Godkendelse af referater 
a. Ref. af bestyrelsesmødet den 9.1.2017 : godkendt. Mødedatoer 

rekapituleret og justeret : Bestyrelsesmøder 30.5, 14.9, 9.11.2017 og 

4.1.2018. Generalforsamling 22.1.2018 (lokalerne i St. kannikestræde er 
bestilt igen). Referatet lægges på website. 

b. Ref. af generalforsamling 2017 : godkendt. Referatet lægges på website 
 

2. Erik bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen 

3. Drøftelse  af forløbet af generalforsamlingen herunder vedtægts ændringerne. 
Bestyrelsen var overordnet tilfreds med forløbet af generalforsamlingen og med 
lokalerne, som var velegnede til formåede, omend gammeldags og ikke så 

velholdte.  
a. Forslaget til vedtægtsændring vedr. medlemsforhold afstedkom en livlig 

diskussion og noge få medlemmer gav udryk for en betydelig utilfredshed 
med, at at der var rejst mulighed for parmedlemsskab. Årsagen var, at 
det blev opfattet som en urimelig fordel at parmedlemmer kunne bruge 

fælles pointss til kunstkøb. Der var dog ikke fremsendt forslag til anden 
formulering eller anden vedtægtsændring og bestyrelsens forslag blev 

vedtaget efter gældende regler.                                           
Efterfølgende afstemningen var der stemning for at bestyrelsen arbejder 
videre med et forslag om at ægtefæller/partnere kan være fuldgydlige 

medlemmer af Metropolis, men ikke som led i parmedlemsskab. 
b. Bestyrelsen besluttede, at grundet det faktum, at vi allerede er 2 

måneder inde i 2017, er det ikke tiden at fremsætte et nyt forslag til 
vedtægtsændring og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Hvis 
foreningen skal kunne fungere gennem 2017 skal vi sende 

kontingentopkrævning nu og ikke om flere måneder, da vi i så fald ikke 
vil kunne gennemføre forårets arrangementer.  

c. Bestyrelsen vil arbejde videre med et forslag som ønsket til næste 
generalforsamling.  Det kan rejse et problem, at der kan være par som 
med et parmedlemsskab har optjent fællespoints I 2017. En mulighed 

kan være, at ved overgang til 2 individuelle medlemsskaber tilfalder de 
fælles points den ene part, efter deres eget ønske.  

d. Bestyrelsen udsender derfor kontingentopkrævning efter den vedtagne 
vedtægtsændring, således at man kan betale kontingent som 

enkeltmedlem med 900 kr, som 2 enkeltmedlemmer med 1800kr  eller 
som led i et parmedlemsskab med 1350 kr for et par.   



e. I det udsendte materiale til generalforsamlingen var skrevet, og dette 
var gentaget på generalforsamlingen, at man kan stadig deltage som 

partner/ægtefælle i arrangementer, uden at være medlem, mod 
egenbetaling. Denne fastsættes til 100 kr pr arrangement, idet 100 kr er 
gennemsnitsprisen pro pers som Metropolis betaler til udstillingssteder 

for rundvisning og evt udvidet åbningstid. Denne egenbetaling opkræves 
ikke til odensearrangementet, som er annonceret før vedtægts 

ændringen. Alle deltagere på odenseturen opkræves 100 kr som 
entreudgift til Galleri Galschiøt.  

f. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen modtaget 2 udmeldinger  fra 

mangeårige medlemmer af foreningen, med begrundelse i dels 
vedtægtsændringen vedr medlemsskab, dels i at man har følt at 

foreningen har været for lukket. Bestyrelsen tager dette ad notam, men 
vil være opmærksom på at være inkluderende overfor nye medlemmer 
 

4. Arrangementer : 

a. Odenseturen den 23.4 til galleri Galschiøt og Brandts. Tovholder : Mette. 
Der er aktuelt 26 tilmeldte. 

b. Gallerivandring I København den 1.6. tovholder Henrik  

c. Der planlægges et besøg på Konventum i Helsingør til efteråret 
d. Yderlige arrangementer afventer kontingentindbetalinger 

 
5. Eventuelt. :                                                                                               

På generalforsamlingen opstod en diskussion om kunstrejserne og det blev 

klart, at der var tvivl om rejseudvalgets tilhørsforhold til Metropolis.  
Historisk set er rejsegruppen opstået blandt metropolismedlemmer, men den 

har aldrig været en formaliseret del af Metropolis og dens aktiviteter indgår 
ikke i foreningens vedtægter. Det er derfor formelt set en misforståelse at 

rejsearrangørerne kaldes “rejseudvalg”, idet gruppen ikke er et underudvalg 
under Metropolisbestyrelsen. Men der er naturligvis personsammenfald, idet 
alle medlemmer af “udvalget” også er medlemmer af Metropolis og mange af 

rejsedeltagerne er det også. Bestyrelsen er derfor indstillet på også fortsat at 
stille plads til rådighed på foreningens website til annoncering og anmeldelse af 

de arrangerede rejser. Dette vil fremover bliver under en særskilt overskrift.   
Bestyrelsen ønsker ikke et ændret tilhørsforhold af rejsegruppen til foreningen, 
idet det ville betyde at det formelle og økonomiske ansvar for rejserne ville 

ligge hos bestyrelsen/foreningen.  
            

 
 


