Munkeruphus Kunstvenners generalforsamling
Referat af generalforsamling for Munkeruphus’ Kunstvenner søndag d. 10. marts 2019
63 medlemmer var mødt op og blev budt velkommen af formanden Anne Nordkrog.
Formanden for Fondsbestyrelsen Peter Meyer orienterede om situationen på Munkeruphus. Han fortalte,
at det er en stor lettelse, at der er indgået en fast aftale med kommunen om støtte til Munkeruphus. Det er
dog stadig vigtigt at søge fonde om tilskud til de mange aktiviteter i huset.
Herefter gik vi over til generalforsamlingens dagsorden.
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Peter Berthelsen, som blev valgt uden modkandidat. Der blev valgt 3
stemmetællere: Line Kjær, Kristine Nørgaard Andersen og Inge Cordtz.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Anne Nordkrog aflagde beretning for 2018 (se bilag).
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.
3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Lis Møller-Jørgensen gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for perioden 1.-4.-2020 til 31.-3.-2021
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter:
Enkeltmedlem 300 kr
Enkeltmedlem + 1 gæst 450 kr
Parmedlemmer 450 kr
Firmamedlemsskab 2000 kr
Pensionist / studerende 225 kr
Pensionist/ studerende + 1 gæst 350 kr
Parmedlemmer pensionist /studerende 350 kr
Livsvarigt medlemskab 3000 kr
Forslaget blev godkendt
5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag i øvrigt.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at der ikke længere sendes breve med postvæsnet, til de medlemmer, som
kan modtage breve via e-mail. Det gælder også indkaldelse til generalforsamling og fornyelse af
medlemskab.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode. På valg var Lis Møller-Jørgensen,
Susanne Grue og Annette Leif Hansen.
Alle var villige til genvalg, og alle blev genvalgt.

Der skulle vælges 2 suppleanter for en et-årig periode.
På valg: Ole Nørretranders, Inga Flemmer, Henny Green og Dorthe Sandager.
Ole Nørretranders var villig til genvalg. Derudover meldte Janne Find sig som suppleant.
Begge blev valgt.
Ole Nørretranders som 1. suppleant og Janne Find som 2. suppleant.
7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
På valg som revisorer: Henrik Friis og Jørgen Engel Møller
På valg som revisorsuppleant var Bent Dalsgaard.
Alle blev genvalgt.
8. Udvidelse af medlemsskaren og flokken af frivillige
Allan Andersen fortalte om arbejdet som frivillig på Munkeruphus. Han fortalte om det gode og
hyggelige samvær mellem de frivillige, samt om vigtigheden af at forny skaren. Vi kan godt mærke,
at en del af de frivillige efterhånden er kommet lidt op i årene, selvom de arbejder støt og
ufortrødent!
Allan opfordrede derfor alle til at tænke over eventuelle venner, familie som kunne opfordres til at
blive medlem af arbejdsflokken. Og I gode Kunstvenner må skam også meget gerne deltage.
9. Eventuelt
Intet
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og formanden Anne Nordkrog takkede
dirigenten. Ligeledes takkede Anne Nordkrog for god ro og orden.
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