
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 29.3.2021 i Metropolis  
 
1. Inga valgt til ordstyrer, Henrik referent 
 
2. Den nye hjemmeside: Bente har fremsendt eksempel på den nye udformning. Der er generel stor 
tilfredshed hermed. Kun enkelte mindre detaljer kan rettes ind. 
Tak til Bente og Jan. 
Vi diskuterede fotos af medlemmer i forbindelse med arrangementer og rejser. Og blev enige om: 
Fotos fra før 2018 bevares uændrede 
Fotos fra og med 2018 og til nu redigeres således at billeder med ansigtsgenkendelse fjernes. 
Fremover lægges ikke fotos med ansigtsgenkendelse ud på hjemmesiden. Deltagerne i arrangementer og 
rejser kan naturligvis dele alle slags fotos indbyrdes, f.eks. på lukket Facebook gruppe. 
 
3. Økonomi: Mette har fremlagt det reviderede regnskab. 
P.gr.a. de manglende arrangementer det seneste år er der et overskud på ca. 23.000 kr. Der skal bruges ca. 
10.000 kr. på kommende generalforsamling. Det resterende overskud giver mulighed for indkøb af mere 
kunst for ca. 10.000 kr. 
Med hensyn til kontingent for 2021 e dette jo ikke vedtaget grundet manglende generalforsamling. Vi 
bliver enige om at opkræve kontingent på 900 kr. alligevel pr. start maj efter vores næste bestyrelsesmøde 
og advisere dette i brev til medlemmerne. Kontingentet skal bruges til årets kunstindkøb og til de 
arrangementer, som forhåbentlig snart kommer m.v. Kontingentet bliver formelt en a conto opkrævning. 
Hvis pengene ikke bliver brugt kan de tilbagebetales. 
 
4. Kommende arrangementer: Lige i øjeblikket er der kun mulighed for udendørs arrangementer 
(byvandring, skulpturpark, cykeltursarrangement) 
Mette gør opmærksom på en udstilling med Gitte Harslev og evt. besøg. 
Den påtænkte og udsatte rejse til Antwerpen kan der ikke tages stilling til endnu. 
Vi aftaler at vente med yderligere stillingtagen til efter næste bestyrelsesmøde slut april. 
 
5.Brev til medlemmerne:  Henrik laver udkast til brev om situationen og den vedtagne ”aconto” 
kontingentopkrævning. 
 
6. Generalforsamling: D. 19.4.21 blev ikke en mulighed. Vi afventer at se muligheden for GF inden 
sommerferien til vores næste bestyrelsesmøde 26.4.21. 
 
7. Kort snak om vores e-mailkorrespondance indbydes og f.eks. nødvendigheden af at starte ny tråd for 
hvert nyt emne. 
8. Foreningens gmail er i orden. 
9. Eventuelt: Anette Grønløkke har returneret maleri, hun vandt ved GF i 2020. Dette indgår i næste GF`s 
auktion. 
9. Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 26.4.21 kl. 10 på Zoom. Inga inviterer. 


