
Referat af generalforsamling for Munkeruphus' Kunstvenner
sondag d. 20. juni 2021

29 medlemmer var msdt op og blev budt velkornrnen af fbrmanden fbr bestyrelsen Anne Nordkrog, lrvorefter vi
gik over til generallbrsamlingens dagsorden.

Valg af dirigent og mindst J stenrmctrrllcre
Besty'rclscn Jtre slog Irrgc Maclscn. sotrr blev i,algt Lrticn nrodkantlidat.
Der blev valgt 3 stentnretrellcle: Kirsten.luul. Susanrre Drtrhse og Marv Dahl Pedersen.
Dirigenten fastslog. at generalfbrsamlin-uen var lovligt inclvarslet i henhold til vecltrgterne

2. Bestyrelsenstreretning
Formand for bestyrelsen Anne Nordkrog aflagde treretning for det fbrlsbne 6r (se bilag). Beretningen
blev taget til efterretning og godkendt.

3. Godkendelse al'revideret regnskah for pcrioderr 1.1.2020 - 31.12.2(120
Kasser"er t,is Moller-JQrrgeltsen gennerngik resnskahet. Reqnskabet blev godkenclt.

4. Fastsrettelse af kontingenter for perioden 1.1.2022 - 31.3.2023
Bestvrelsen loreslAr urndrede korrtin genter'. lr vi I ket blev vedtaget.
Kontingenter for nieste saesolt er:

Enkeltruedlem 300 kr.

Enkeltrnetllam 1 I gest 150 kr.

Parruedlemmer -150 kr
F it'mametllen skab 2 000 kr.

Enkelt medlem pensionist/studerende 225 k-r.

Pensionist/studerende +l gest 350 kr.
Parmedlemmer pensionist/studerende 3 50 kr.
Livsvarigt medlemskab 3000 kr.

5. Forslag til andring af vedtregter
Forslagene blev godkendt.(se bilag lor cle fl'ernadrettede grldencle veLr,te-ster)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Der skLrlle vnlges 3 bestyrelsesmedlernrler fbr en to-irig periode. PA valg til bestyrelsen var Lis Msller-
Jorgensen,.lanne ljind og Else-Malie Hoyer. Alle rnodtog genvale.
Bestyrelsen har lolgende 4 medlemnrer'. der ikke er pA valg:
Alice KrLrse, Kurl Plambech. Anne Nordkrog og Ole Norretranders.

Som suppleant for en et-irig periode biev valgt:
Anette Fischer blev valgt som i. suppleant. og Anette I'ljuler som 2. sr-rppleant.

7. Valg af 2 revisorer samt en rcvisorsuppleant
PA valg solrt revisorer: Henrik Friis og .llrrgc'n [inge I Mrtller
PA valg solrt revisorsuppleant var Bc.nt Dalsgaard.
Alle hler gcrrr.rlgt.

8. Eventuelt
Intet

Anne Nordkrog afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten, fremmodte medlemmer, de afgiede
bestyrelsesmedlemmer og hjalpere i 6rets lsb.

Gilleleje d. 26. juni 2021
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