
Referat af generalforsamling  

Ministeriernes Kunstforening  

2. april 2019 

Dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Formanden aflægger beretning 

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.18 – 31.12.18) 

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  

 

AD 1) Valg af dirigent – Anne Kahn Johnsen  

 Efter vedtægterne er der indkaldt 6. marts og der er således lovligt indkaldt 

AD 2) Formandens beretning blev godkendt under stor applaus. 

AD 3) Regnskabet er gennemgået og godkendt under stor applaus  

AD 4) Annette S, Claus K. og Allan H. C. er på valg og genvalgt  

Merete Bjergager er genvalgt som suppleant 

AD 5) Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner er genvalgt som revisorer 

AD 6) Revisorsuppleant er Kim Sandgren valgt 

AD 7) Kontingentet fortsætter uændret. 400 kr. årligt 

AD 8) Ingen indkomne forslag 



AD 9) Maien spørger til de arrangementer der er blevet afholdt 

Til Christiania og rundvisning på Det Kongelige Teater og Christiansborg var der stor 

tilslutning men til de mere skæve arrangementer er der meget få eller ingen som deltager. 

Hvad er årsagen? 

Et medlem nævner, at der er mange andre ting man skal og at juni, juli og august passer 

dårligt. 

Et andet medlem nævner, at i hvert fald et af arrangementerne ikke appellerer til hende. 

Et 3. medlem ytrer, at alle arrangementerne har set spændende ud – men der har bare 

ikke været tid. 

Et 4. medlem synes vi skal fortsætte med at der tilbydes ”skæve” arrangementer 

Hanne fra bestyrelsen efterlyser gode forslag. Hun spørger er der noget I kunne tænke 

Jer?   

Et 5. medlem nævner, at der er kunst på Sankt Hans – Hvor patienterne tilbyder planter og 

kunst genstande. Dette var et forslag. Dette egner sig ikke til en hverdag og det er kun om 

sommeren. 

Annette nævner, at medlemmerne altid er velkommen til at skrive ind med forslag.  

Dirigenten slår et slag for Facebookgruppen –  

Hanne fortæller at facebookgruppen til en start har været en lukket gruppe fordi vi var 

bange for at vi ville blive spammet af udøvende kunstnere med annoncer. Hanne nævner 

at hun bliver notificeret når der er nogen som ønsker at slå noget op på siden. Hun plejer 

at reagere inden for en dag eller 2.  

Dirigenten spørger, om det var muligt, at man som mening medlem kan slå noget op, uden 

at Hanne skal godkende opslaget først. Hanne lover at undersøge mulighederne for en 

semiåben profil. 

Ad 10 Eventuelt: Ingen bemærkninger 

  



Efter generalforsamlingen blev der foretaget lodtrækning 

Hvervegaven gik til Kirsten Lærkeholm  

Følgende medlemmer blev trukket ud i forbindelse med udlodning af kunstgenstandene: 

1. Linda Østergaard Jensen – Max Ernst 

2. Ellen Tobias – Bronze figuren – Drømmefanger 

3. Merete Bjergager – Hest på strygejern 

4. Rie Jelsbach – Lis Bjergsted – Københavner motiv 

5. Vibeke Greve – Lis Fyllgraff 

6. Susanne Hildebrandt – Ragnar Olaf Hauge 

7. Margot Hansen -  Glas skål 

8. Tina Ravn Lykkegaard – Kvinde torso 

9. Annette Stefani - Fuglene 

10. Lisbeth Heine – De Grønne skåle 

11. Erik Bishoff (Ikke fremmødt) Træfigur 

12. Tina Engelbrecht – Litografi – Uh Wah Wah 

13. Anne Kahn Johnsen – (Står over) 

14. Stina Nordsborg – (Ikke fremmødt) - Hanne Mix Mikkelsen 

15. Mette Rimhoff (Ikke fremmødt) - Billede /off set tryk, baseret på bedstemors tegning fra 1941 

16. Anne Kristine Helms (Ikke fremmødt) – Ole Sporring 

17. Britt Seelhorst (Ikke fremmødt - Sølvarmbånd 

18. Inge Daniels Bech (Ikke fremmødt) –Kunst på silke 

19. Jette Lund – Granit relief 

20. Ebbe Lytsen – (ikke fremmødt) - 6 litografier 

21. Jeanne Olsen – Sølvring og øreringe 


