
Referent: Maien 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, den 16. april 2018  
 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formanden aflægger beretning 

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (1.1.2017 - 31.12.2017) 

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 

5) Valg af 2 revisorer 

6) Valg af revisorsuppleanter                              

7) Fastsættelse af medlemsbidrag 

8) Forslag fra medlemmerne 

9) Dialog med medlemmerne  

10) Eventuelt  
 

 

1. Valg af dirigent  
Formanden, Maien Kruuse, bød forsamlingen velkommen og foreslog Peter Jørgensen som dirigent. Der var 
ingen andre forslag, hvorfor Peter Jørgensen Obel blev valgt som dirigent. Peter Jørgensen takkede for 
valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
 

2. Formanden aflægger beretning 

Som formand for foreningen vil jeg nu berette om vores aktiviteter siden forrige års generalforsamling (29. 
marts 2017). Hvis jeg selv skal sige det, synes jeg, at vi har været meget aktive. Man lad mig begynde med  
de afholdte arrangementer:  
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ARRANGEMENTER 

I det forløbne år har vi afholdt 7 arrangementer, 6 i 2017 og 1 i år. Og arrangementerne har været meget 

varierede.   

2017 Dato Arrangement Bemærkninger  

Forår 16. maj  
(tirsdag) 

Besøg i 
Bredgade 
Kunsthandel, 
som arbejder 
med både 
klassisk 
moderne kunst 
og samtidskunst 
v. Annegrethe 
Davis. 
Aktuel udstilling: 
Johnny Tas  

Denne aften var det 
samtidskunst med 
Johnny Tas, en af 
vore unge, talentfulde 
samtidskunstnere, 
som udtrykker sig 
figurativt. 
Spisning på den 
nærliggende Café 
Petersborg, én af 
Københavns ældste 
restauranter, hvis 
historie går helt tilbage 
til midten af 1700-
tallet.  
 

 
 

 30. juni 
(fredag) 

Det Flydende 
Teater, Martyren 
Munk     

Nyt, spændende og 
anderledes teater! En 
stor oplevelse  
 
Efterfølgende spisning 
på Frederiksdal Hotel  
   

Efterår 8. okt. 
(søndag) 
  

Besøg og 
omvisning på  
Rudolph 
Tegners 
Museum i 
Dronningmølle   

To særudstillinger 

1. Billedhugger Pontus 

Kjermann (Skulpturer i 

Tegners faste 

samling) 

2. ”Fra Gulv til Loft”: 

Tegners malerier.  

 

Omvisning v/ Luise 

Gomard, som fortalte 

om Tegners liv, 

værker og museum + 

en kort intro til 

særudstillingen ”Fra 

Gulv til Loft”.  

 

 

 
2. nov. 
(torsdag) 

En spændende 
aften med kunst 
og mad på 
Gammelgaard  

STED SANS:  
Aktuel udstilling med 
billedhugger Tine 
Hecht-Pedersen som 
omviser. 
Efterfølgende spisning 
i Husets café 
 
   

http://www.bredgade-kunsthandel.dk/da/kalender.php?
http://mkunst.dk/wp-content/uploads/2017/02/Bådteater.jpg
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 14. nov.  
(tirsdag) Besøg hos 

keramiker 
Michael 
Geertsen i 
Galleri Køppe 
Contemporary 
Objects 
Gammel 
Kongevej 167 C, 
Frederiksberg.   

En international og 
spændende kunstner.  
Hans værker kan ses 
på bl.a. Metropolitan 
Museum, Cooper 
Hewitt National 
Design Museum i New 
York og Design-
museum Danmark i 
Kbh. Han er desuden 
repræsenteret i 
gallerier i New York og 
Paris 
 

 

 18. dec. 
(mandag) 

Julekonceret hos 
pianist Mogens 
Dalsgaard i hans 
villa i Virum 
Malmmosevej 79 

Tilhører eliten af 

pianister med et 

bemærkelsesværdigt 

virke såvel i Danmark 

som i udlandet. Hans 

store popularitet 

skyldes, at han 

fortæller om den 

musik han spiller -  på 

en oplysende og ofte 

underfundig og 

humoristisk måde. Har 

modtaget en række 

hædersbevisninger og 

har indspillet en lang 

række CD´ er   

 

 

 

 

 2018 Dato Arrangement   

Forår 4. april 
(onsdag) 

Kunst på 
Borgen  

Fhv. Chefkonsulent i 

Folketingets 

administration, Jens 

Chr. Jacobsen, som i 

2013 skrev bogen - 

Kunst på Borgen / 

kunsten som 

scenografi - viste rundt 

og præsenterede 

kunstværker på 

Christiansborg. 
         
 

Næste 
arr.  

16. maj, 
17.00 
(onsdag) 

Billedhugger 

Laila 
Westergaard  

Prøvestenen, B-
vej 4, 2300- S 

Sten- skulpturer og 
relieffer. 
Uddannet billedhugger 
fra Det Jyske Kunst-
akademi i 1989. 
Medlem af Den 
Gyldne, Kunstner-
samfundet og BKF 

http://www.lailawestergaard.dk/gallery 

Har de seneste otte år lejet en 
byggeplads hos ZURFACE for at 
udføre sine kunstværker. 

http://www.zurface.dk/ 

 

 
 
 
 

http://www.lailawestergaard.dk/gallery
http://www.zurface.dk/
http://pianist.dk/wp-content/uploads/2010/09/Huset-april.gif
http://mkunst.dk/wp-content/uploads/2015/05/Borgen1.jpg
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UNDERSØGELSE AF ARRANGEMENTSDELTAGELSE 
 
Vi har undersøgt hvor mange, der har deltaget i de seneste 12 arrangementer - fra foråret 2016 til nu 

(Seneste besøg på Borgen, 4. april, er ikke med). Samlet deltagerantal: 160. UndersøgelseN har vist, at 

næsten halvdelen af medlemmerne har deltaget i et arrangement indenfor de seneste to år. 

 

INDKØBSPOLITIK 

Vi satser primært på en bred vifte af forskellige kunstneriske udtryk, som f.eks. billeder, glas, keramik, 

mindre skulpturer og smykker mm. 

Indkøb foretages 

- ved foreningens arrangementer, i gallerier og atelier m.v.*) 

- hos kunstneren privat 

- Kunst- og netauktioner 

- hos Den Danske Raderforening (medlemskab) 

 

*) I 2017 købte vi et maleri af Johnny Tas ifm. besøget i Bredgade Kunsthandel, 1 keramisk værk ifm 

besøget hos Michael Geertsen, og et maleri på netauktion. Værkerne er blevet udloddet i udlodning i år.  

 

FORENINGENS MEDLEMSSKABER 

 

2016: Medlem af Den Danske Raderforening: http://dendanskeradeerforening.dk/ 

En landsdækkende kunstforening, der har til formål at udgive originalgrafik og anden kunst på papir af høj 

kvalitet samt at udbrede kendskabet til den aktuelle billedkunst. 

Hér har vi købt 3 værker, som er blevet udloddet i år.  

 

Primo 2017: Medlem af . Foreningen for Kunsthåndværk og Design har til formål 

at støtte op om kunsthåndværkets traditionelle discipliner – keramik, glas, smykker, beklædning og tekstil - 

http://www.14aug.dk/ 

Vi har købt 2 medlemskaber, så vi har større chance for at vinde ved den årlige lodtrækning: 

Den årlige udstilling af indkøbte værker åbner torsdag, den 18. august 2018 i lokalerne hos A. Petersen, 

Kløvermarksvej 70, 2300 København S.  Samme dag offentliggøres årets vinderne.  Alle er velkomne. 

 

KUNSTNYT 

 

2017: Siden forrige generalforsamling (29. marts 2017) er der udsendt 6 numre.  

2018: Indtil nu er der udsendt 2 numre. 

Bladet udsendes som bekendt på mail. Seneste nummer af KUNSTNYT kan i øvrigt altid findes på 

foreningens hjemmeside http://mkunst.dk/ 

 

MEDLEMSTALLET 

Pt. har vi 129 medlemmer. Samme antal som ved sidste års generalforsamling. Et lyspunkt i betragtning af 

de seneste års dalende tilslutning. 

 

PR 

 

Facebookgruppe 

Vi har oprettet en facebook-gruppe ved navn Ministeriernes Kunstforening.  

Facebookgruppen skal bruges til PR og kommunikation med medlemmerne. Gruppen er åben for alle 

interesserede.  

http://dendanskeradeerforening.dk/
http://www.14aug.dk/
http://mkunst.dk/
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Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at melde sig ind i gruppen! Og herefter være OBS på at like, 

kommentere og dele opslag, så vi kommer bredere ud.    

Pt. er der 39 medlemmer af gruppen. 

Hér kan I også følge med i, hvad der sker. 

 

PR-Folder 

 

Folderen bliver løbende opdateret. Nyeste version er fra 2018.  

Folderne blev den 14. februar udsendt til samtlige medlemmer på mail – med opfordring til at printe den ud 

og omdele den til kolleger på arbejdspladserne – så vi også af den vej kan udbrede kendskabet til 

foreningen.  

Som I kan se ligger der masse foldere rundt om på bordene. Meningen er, at I skal tage en bunke af dem 

med og uddele dem til jeres kolleger, venner og bekendte m.m. 

 
Betingelserne for medlemskab fremgår af § 3 i vedtægterne, og hér fremgår det, at følgende kan optages som 

medlemmer: 

• Nuværende og tidligere medarbejdere i alle ministerier og styrelser samt deres 
ægtefæller/samlever. 

• Personer, som falder udenfor personkategorierne ovenfor, kan også opnå medlemskab, hvis 
de ansøger bestyrelsen herom.  
 
Dvs. at alle interesserede også har mulighed for at blive medlemmer 
 

Og det fremgår også tydeligt af folderen 

 
 
Hvervekampagnen 

Hvervekampagnen har jo løbet i flere år – med en hvervegevinst som lokkemad. Også for at få flere 

medlemmer. I år den givet 4 nye mellemmer. Ikke så mange, men lidt har også ret. Så hér vil jeg også 

opfordre medlemmerne til at blive mere aktive med at skaffe nye medlemmer – blandt venner og bekendte, 

kolleger m.m. For husk, at alle interesserede er velkommen hos os!       

 
 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.17 – 31.12.17) 
Kassereren gennemgik regnskabet.  

Der var ingen bemærkninger dertil, og regnskabet blev herefter godkendt. 

Bemærk, at regnskabsåret nu følger kalenderåret. 

 

Det godkendte og underskrevne regnskab er vedhæftet 

      

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg  
På valg er: Maien Kruuse og Helga Ejskjær 
Ikke på valg: Annette Stefani, Jeanne Olsen, Claus Kirchheiner, Pia Rimhoff og Allan Harder. 
 
Genvalg: Maien Kruuse og Helga Ejskjær modtog genvalg og blev valgt. 
Ikke på valg: Jeanne Olsen og Pia Rimhoff udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen. 
Nye medlemmer: Susanne Hildebrandt og Hanne Bach blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer 
 

 
5. Valg af 2 revisorer 

På valg er: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner. 

Begge modtog genvalg og blev valgt. 
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6. Valg af revisorsuppleanter 

På valg er: Merete Bjerager og Susanne Hildebrandt 

Merete Bjergager modtog genvalg og blev valgt. 

Susanne Hildebrandt fratrådte, da hun var valgt til bestyrelsen 

 

7. Fastsættelse af medlemsbidrag 

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fastsættes uændret til 400 kr. pr. medlem 
Dette blev vedtaget. 
 

8. Forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag 

 

 

9.  Dialog med medlemmerne  

• Evaluering af arrangementer m.m. 
o Der var generel tilfredshed med arrangementerne. Desuden blev bestyrelsen rost for sin store 

indsats. 

 

• Arrangementer 

o Medlemmerne er meget velkomne til selv at foreslå og stå for arrangementer. Bestyrelsen hjælper 

gerne, hvis behov  

 

• Vi vil gerne have flere medlemmer 

o Der blev igen informeret om vores ny facebookgruppe 

Facebookgruppen er til brug for PR og kommunikation med medlemmerne og andre interesserede. 

Gruppen er åben for alle interesserede 

Igen opfordring til alle medlemmer om at melde sig ind i facebookgruppen! Og herefter være OBS 

på at like, kommentere og dele opslag, så vi kommer ud til offentligheden  

o Desuden opfordring om at  
▪ Udbrede kendskabet til vores facebookgruppe – generelt  
▪ at gøre en aktiv indsats for at få kolleger/venner med i vores forening – ved omdeling af 

PR-pjecen på arbejdspladserne og samme sted udbrede kendskabet til vores 
facebookgruppe. 

▪ Hvervekampagnen 
 
Har du brug for flere PR-foldere, kan du bare printe dem ud! – Folderen er vedhæftet! 
 

 

10. Eventuelt 

Ingen punkter blev rejst. 

Herefter erklærede dirigenten dagsorden for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet 

 


