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Generalforsamling 
med efterfølgende lodtrækning 

  

onsdag, den 16. september, kl. 17  
 

Vi leder i øjeblikket efter et egnet lokale. 

Nærmere besked senere. 
 

 

PROGRAM: 

I. Generalforsamling Kl. 17-18         

II.  Lodtrækning 
      Hvervegevinst  

III. Lodtrækning 
      For tilstedeværende 

      For alle medlemmer      

IV.  Amerikansk lotteri  

Kl. 18-19 

V. Spisning Kl. 19-21 

  
    

 

 
 

 

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN 

På grund af Corona er vi nødt til at bede om tilmeldinger 
 

Tilmelding: Skriftligt til Annette Stefani på telefon: 40 41 66 65 (sms)  

senest den 14. september. 
 

 

Forudbestilling af sandwich 
 

Der er mulighed for at forudbestille sandwichboller til 50 kr. pr. stk. 

https://mkunst.dk/


 

Der er mulighed for at få sandwich med laks, roastbeef, flæskesteg, kylling og bacon, 
skinke og ost, æg og tomat samt en vegetarsandwich. 

 

Bestilling og forudbetaling af sandwich: Mere under pkt. V, Spisning.   

Deadline for bestilling og betaling af sandwich: 7. september 
 

 

I. GENERALFORSAMLING 
 

Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 

2) Formanden aflægger beretning 

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.19 – 31.12.19) 

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 dagsordenen: 
 

Pkt. 1 / Valg af dirigent 

 
Pkt. 2 / Formanden aflægger beretning 

 

Pkt. 3 / Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.19 – 31.12.19) 
 

Pkt. 4 / Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg  

På valg er: Hanne Bach, Susanne Hildebrandt, Maien Kruuse og Helga Ejskjær. 

Ikke på valg: Annette Stefani, Claus Kirchheiner, Allan Harder. 
Genvalg: Hanne Bach, Susanne Hildebrandt og Maien Kruuse ønsker genvalg. 

 

Pkt. 5 / Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen indstiller, at Ellen Tobias vælges som suppleant for Claus Kirschheiner 

under hans sygdom.  

 

Pkt. 6 / Valg af 2 revisorer 

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

  

Pkt. 7 / Valg af revisorsuppleanter 

På valg er: Merete Bjergager og Kim Sandgren  
 



Pkt. 8 / Fastsættelse af medlemsbidrag 

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fortsat fastsættes til 400 kr. pr. medlem. 
  

Pkt. 9 / Forslag fra medlemmerne  

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal 

fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest tirsdag, den 1. september. 
 

Forslag sendes til formanden, Maien Kruuse, på maien@maikme.dk 

 
Pkt. 10 / Dialog med medlemmerne 

       

        Pkt. 11 / Eventuelt  

 
 

II. LODTRÆKNING – om årets hvervegevinst  

 

Årets hvervegevinst 

                                                

Kvindefigur-Keramik 
60 x 8 x 4  cm  

Kunstner: Ivan Panov, Prag 
Mere om kunstneren: 

http://ceramic-studio.net/artist 

I kan stadig nå at hverve nye medlemmer og dermed deltage i lodtrækningen 

om årets hvervegevinst  

 

Fristen udløber først tirsdag den 15. september, dagen før generalforsamlingen.  

mailto:maien@maikme.dk
http://ceramic-studio.net/artist


Det er dog en betingelse, at det nye medlem har betalt kontingentet for 2019/20 (400 

kr.), og at betalingen er konstateret indbetalt før generalforsamlingen. 

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i lodtrækningen. Jo flere medlemmer 

du skaffer, jo flere lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i 

takt med antallet af nye medlemmer, du hverver. 

Sådan tilmelder du nye medlemmer: 

• Send en mail til Annette Stefani, på annettestefani@gmail.com 

• og oplys det nye medlems navn, adresse, mobilnummer og e-mail 

   

 

 

III. LODTRÆKNING 
 

Der udloddes 20 kunstværker blandt foreningens medlemmer.  

 
Første trækning - kun for tilstedeværende medlemmer 

Lodtrækningen består af 2 trækninger og foregår på følgende måde: 

 

Første trækning - kun for tilstedeværende medlemmer: 
Først trækkes der lod om 10 gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Disse 

gevinster er ikke udvalgt på forhånd, men indgår i den samlede gevinstpulje, dvs., at 

vinderne vælger mellem alle gevinster i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket.  
 

Anden trækning - for alle medlemmer: 

Efter første trækning trækkes der lod om de 10 resterende gevinster blandt alle 
medlemmer. Ingen kan dog vinde mere end én gevinst. 

Først vælger de tilstedeværende vindere mellem gevinsterne i den rækkefølge, hvori 

vinderne bliver udtrukket. Derefter fordeles de tilbageværende gevinster blandt de ikke-

tilstedeværende vindere i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. De ikke-
tilstedeværende vindere får efterfølgende skriftlig besked om, at de har vundet og 

hvilken gevinst, det drejer sig om.      

 
a. Generelt 

Fuldmagter accepteres ikke! 

Man kan ikke lade sig repræsentere som tilstedeværende ved fuldmagt. Det 
gælder ved både første og anden trækning.     

 

Betingelse for deltagelse i lodtrækningen 

Deltagelse er betinget af, at kontingentet 2019/20 (400 kr.) er betalt, og at 
betalingen har kunnet konstateres af foreningens kasserer før 

generalforsamlingen.  

 
b. Præsentation af gevinsterne 

Størstedelen af gevinsterne kan nu ses på hjemmesiden, https://mkunst.dk/ 

De manglende gevinster bliver snarest lagt på siden. 

 

mailto:annettestefani@gmail.com
https://mkunst.dk/


Gevinsterne kan desuden ses på dagen for generalforsamlingen i Direktoratet 

for Kriminalforsorgen, fra kl. 16.30  

 
c. Vores lodordning ved lodtrækning 

På generalforsamlingen 2011 blev der indført en lodordning, så vinderchancerne 

øges i takt med de år, hvor man ikke vinder. 
 

Det betyder, at hvert medlem for hvert år medlemmet ikke vinder, får tildelt ét 

ekstra lod ved lodtrækningen på næste ordinære generalforsamling. Hvis et 
medlem vinder, taber medlemmets resterende lodder gyldighed.  

 

Lodordningen omfatter den årlige lodtrækning, altså både 1. og 2. trækning. 

 
Lodordningen trådte i kraft 2011. Det betyder, at de, der ikke vandt i 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2018 og 2019 får 8 ekstra lodder i år. Og de, der ikke 

vinder i år, får et ekstra lod næste år.  
 

d. Frist for afhentning af gevinster: Gevinster, som ved anden trækning 

tilfalder ikke – tilstedeværende vindere, skal være afhentet senest to måneder 
efter datoen for afholdelse af årlig ordinær generalforsamling. Dvs. senest d. 16 

november 2020. 

 

Efter afhentningsfristens udløb overgår uafhentede gevinster til foreningens 
gevinstpulje for et følgende år. 

 

 

 
 

IV. Amerikansk Lotteri - kun for tilstedeværende medlemmer  

 
Der trækkes lod om et antal ekstra værker blandt de tilstedeværende medlemmer.  
(Hvert medlem har ved ankomst til generalforsamlingen modtaget et særskilt lod til 

denne trækning). 

Værkerne udstilles ikke på forhånd, da det skal være en overraskelse.   
Ingen kan dog vinde mere end én gevinst – Det betyder, at medlemmer, som allerede 

har vundet en gevinst ved første eller anden træning, se pkt. III, heller ikke kan vinde 

en gevinst i Amerikansk Lotteri. 
Betingelserne som nævnt under pkt. III, a gælder tilsvarende ved denne trækning.  

 
 
 

 

 
 

 

V. SPISNING  

 
I kan som nævnt købe sandwichboller til 50 kr. pr. stk.  

 



I kan vælge mellem følgende: 

 
• laks 

• roastbeef 

• flæskesteg 

• kylling og bacon 
• skinke og ost  

• æg og tomat  

• vegetarsandwich 
 

Forudbestilling af sandwich: Afgives på forhånd til Hanne Bach på tlf.: 42 20 46 90 

(sms), senest 7. september 

Bestillingen SKAL indeholde dit navn, antal bestilte sandwich, og hvilken slags! 
 

Forudbetaling af sandwich: Betaling til Hanne Bach på MobilePay: 42 20 46 90, 

senest 7. september 
Betalingen SKAL mærkes med ”mad, gf.” + antal bestilte sandwich. 

 

Har man ikke MobilePay kan man efter aftale undtagelsesvist betale kontant til Hanne 
Bach ved Generalforsamlingen. 

 

Drikkevarer (vin og danskvand), kan købes på stedet til meget rimelige priser. Der vil 

være kander med koldt vand til fri afbenyttelse. Betaling på stedet, enten via 
MobilePay eller kontanter. 

 

 


