
Munke ruphus, Kunstve nn e r
Referat af generalforsamling for Munkeruphus' Kunstvenner sondag d. S.marts 2020

41 medlemmer var modt op og blev budt velkommen af Kurt Plambech, som var vikar for Anne
Nordkrog, der desvrerre var blevet syg.

Formanden for Fondsbestyrelsen Peter Meyer orienterede om situationen pA Munkeruphus. Han
fortalte, at det gik godt for huset.

Herefter gik vi over til generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent og 3 stemmetallere
Bestyrelsen foreslog lnge Madsen, som blev valgt uden modkandidat. Der blev valgt 3
stemmetrellere: Line Kjrer, Susanne Andersen og Else Marie Hoyer.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtregterne

2. Bestyrelsens beretning
Kurt Plambech aflagde Anne Nordkrogs beretning for 2019 [se bilag)
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Lis Moller-Jorgensen gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev
godkendt.

4. Fastsattelse af kontingent for period en t.-4.-202 1 til 3 1.-3 .-2022
Bestyrelsen foreslfl r urendrede kontingenter:
Enkeltmedlem 300 kr
Enkeltmedlem + 1 gast 450 kr
Parmedlemmer 450 kr
Firmamedlemsskab 2000 kr
Pensionist / studerend e 225 kr
Pensionist/ studerende + 1 gast 350 kr
Parmedlemmer pensionist /studerende 350 kr
Livsvarigt medlemskab 3000 kr

Forslaget blev godkendt

5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag i ovrigt.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Der skulle valges 3 bestyrelsesmedlemmer for en to-Arig periode. PA valg var Alice Kruse,
Kurt Plambech, Anne Nordkrog og Allan Andersen.
Alice Kruse, Kurt Plambech og Anne Nordkrog var villige til genvalg, og det blev de.
Allan Andersen var ikke villig til genvalg, men da der ikke var nogen, der stillede op,
accepterede Allan genvalg for en et-5rig periode.

Der skulle valges 2 suppleanter for en et-irig periode.
PA valg: Ole Ngrretranders.



Ole NOrretranders var ikke villig til genvalg.
Else Marie Hoyer blev valgt som 1. suppleant, og da der ikke var andre kandidater accepterede Ole
NOrretranders genvalg som 2. suppleant.

7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
Pi valg som revisorer: Henrik Friis og J6rgen Engel MOller
Pi valg som revisorsuppleant var Bent Dalsgaard.

Alle blev genvalgt.

8. Eventuelt
lntet

Herefter erklerede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og Kurt Plambech takkede dirigenten.
Ligeledes takkede Kurt Plambech for god ro og orden.

Gilleleje d. 10. marts 2020
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Referent Alice Kruse Di lnge Madsen


