Generalforsamling i ”Galleri Rasch” den 6.3.2019: referat

l. Valg af dirigent: Bent Ole Hansen blev valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning: Formanden Per Jensen fortalte om de udstillinger foreningen havde
afholdt i året 2018. Vi havde 7 udstillinger mod normalt 8, idet en udstilling måtte udgå p.gr.a.
navnesammenfald mellem to kunstnere. Desuden afholdt Bornholms Kunstforening 4 udstillinger,
og Bornholms klippequiltere og senere ACAB lejede lokalet til udstillinger.
Kommunalbestyrelsen støtter os med fuldt beløb (52.000 kr.) i 2019 og med halvt beløb i 2020. Vi
møder ikke megen forståelse dér. Kommunen har købt Dams Gaard; men den ser ud til at skulle
bruges til de unge. Vi skal skaffe 50.000 kr. for at kunne fortsætte og arbejder på at få støtte
andetsteds fra. Til sidst takkede Per medlemmer, vagter og Bornholms Kunstforening for godt
samarbejde.
Jytte Bræstrup Karlsen takkede bestyrelsen. Jette Spangsby spurgte til besøgstallet. Per svarede,
at det var vigende. På et andet spørgsmål om medlemstallet måtte Per sige det samme (ca. 120).
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Lissi uddelte kopier af regnskabet for 2018; det er
godkendt af revisoren. Hun gennemgik det derpå, og efter et par kommentarer blev det godkendt.
3a. Budget for 2019: Dette blev fremlagt mundtligt af Lissi.
4. Fastsættelse af kontingent: Formanden foreslog uændret kontingent (150 kr. årligt). Godkendt.
5. Indkomne forslag: Der var kommet et forslag fra Alice Østerbøg, som blev omdelt. Det var
indkommet for sent, men blev alligevel behandlet nu. Allerførst foreslog formanden en ændring i
vedtægterne, således at fristen for at indsende forslag rykkes til 14 dage før generalforsamlingen.
Dette forslag blev vedtaget.
Per gennemgik Alices forslag, som havde 8 punkter. Flere af disse er bestyrelsen dog allerede i
gang med at gennemføre, f.eks. restancer med kontingent, bedre skiltning og udnyttelse af de
tomme uger (hvis der overhovedet er sådanne). Til andre punkter, f.eks. arrangementer i galleriet,
blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Alice Østerbøg, Erik Schuldt og Bent Ole Hansen.
Per Jensen er kontaktperson til bestyrelsen. Gruppen fremlægger på næste generalforsamling, om
deres tiltag har givet resultat.
Hanne Tindborg spurgte til opmærksomhed fra Bornholms Tidende. Per Jensen forklarede, at
Søren Christensen ikke synes at være interesseret, idet han ikke svarer på vores henvendelser.
Per overvejer derfor at gå til Tidendes bestyrelse.
Hanne T. spurgte, om man kunne henvende sig til Jon Ravnholt, som under emnet kultur kunne
skrive noget om os.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: Følgende var på valg: Per Jensen, Lissi Elfstrøm, Esben
Bagger og Lene Demidoff. De blev alle genvalgt.
7. Valg af suppleant: Hanne Blem Bidstrup blev genvalgt.
8. Valg af revisor: Erik Hansen blev genvalgt.
9. Eventuelt: Per havde trykt nogle foldere om foreningen med indmeldelsesblanketter. Deltagerne
blev opfordret til at tage nogle og give videre. Ann Marie vil tage nogle med til Kunstforeningens
næste Generalforsamling, som afholdes her i marts. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Lene Demidoff. 7.3.2019
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