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Referat af generalforsamling onsdag d. 27. marts kl.17,30 i Bibliotekssalen, 

Kildevældets Allé 5 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger årsberetning  

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af formand  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

9. Evt.  

 

10. Derefter bortlodning af den indkøbte kunst.  

 

Ad.4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  

 

Ad 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden (subsidiært  

næstformanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun rettidigt indkomne  

forslag kan komme til afstemning.  

---------- 

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 5, således at antallet af suppleanter 

ændres fra 2 suppleanter til op til 4 suppleanter. Bilag om ny § 5 er sidst i dokumentet.  

 

Ad 6: Lisbeth Brandis modtager genvalg  

  

Ad 7: Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer inkl. formanden.  

 

Bestyrelsesmedlemmer:  

Gert Kornum er ikke på valg  

Lone Kulaksiz er ikke på valg  

Jette Bielefeld er ikke på valg  

 

Gitte Krogsgaard modtager genvalg  

Lotte Warming modtager genvalg  

Inge Hjorth modtager genvalg  

 

Suppleanter:  

Birthe Frederiksen modtager genvalg  

Anne Marie Andersen genopstiller ikke  

 

 Ad 8:  

Valg af revisor og revisorsuppleant bortfalder  

Eva Kold er ikke på valg  

Marianne Jensen er ikke på valg  

 

Ad 10:  

Vinderne i lodtrækningen vælger deres gevinst blandt de udloddede kunstværker i den  

rækkefølge, vinderne udtrækkes. Medlemmer, der ikke er til stede ved udlodningen, kan give  

skriftlig fuldmagt til et medlem i bestyrelsen. Hvis et fraværende medlem vinder og ikke har  

givet en sådan fuldmagt, kan det udtrukne medlem kun vælge blandt de kunstværker, der ikke  

er valgt på generalforsamlingen, og så i den rækkefølge vedkommende er udtrukket på  

generalforsamlingen.  

---------- 



Der var mødt 78 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Ad 1. 

Kommunaldirektør Morten Winge blev valgt som dirigent. 

Morten Winge takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, 

jfr. vedtægterne. 

 

Ad 2. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Formandens beretning: 

”Velkommen til den årlige generalforsamling i Paletten, som er Glostrup kommunes 

kunstforening. Vi har i år 22 års jubilæum.  

Paletten har i dag 160 medlemmer. En lille fremgang i forhold til sidste år. Hvis I har fået nye 

kollegaer, så må I gerne lave lidt reklame for Paletten. Vi kan stadigvæk godt bruge flere 

medlemmer.  

 

Jeg vil nu gennemgå Palettens aktiviteter siden sidste generalforsamling.  

 

Årets første fernisering fandt sted den 4. april og var med maler Mette Hansgaard. Hendes 

kunstværker var inspireret fra rejser og bjergvandringer i Europa. Så det var farverige 

landskaber og livsglæde der prægede hendes billeder 

Fra den 6. juni og frem til sommerferien udstillede Tine Kragh. Vi havde fernisering en meget, 

meget varm dag og det er nok det mindste fremmøde vi har oplevet. Vi plejer i gennemsnit at 

være 30 og er glad for den store opbakning, men denne dag var vi kun 10. incl bestyrelsen. Så 

var der til gengæld en større chance for at vinde ferniseringsgevinsten. 

Efter en helt fantastisk sommer tog vi 1. september en tur til Heerups Museum i Rødovre, hvor 

18 medlemmer fik en rundvisning i udstillingen ”Sommer hele året”. Vi har før været på 

museet, men hver gang opdager man nye sider af Heerup. 

Den 3. september var der fernisering med Ragnhild Harbeck. En billedkunstner, der udtrykker 

sig både abstrakt og figurativt. 

Ditte Sørensen udstillede hos os fra den 3. oktober. Hun er tekstilkunstner og det er fantastisk, 

hvilke kunstværker hun kan skabe på sin symaskine. Billederne er en blanding af patchwork, 

broderi og tryk. Motiverne er meget udtryksfulde. 

Det var blevet besluttet, at det overordnede emne for Kulturnatten i oktober, var lys. Paletten 

var igen at finde i Borgerservice. Vi fik besøg af Kristian Stokholm fra Makerinspiration. Han 

havde en workshop, hvor publikum kunne tegne med lys og optage det på mobiltelefonen.  

På det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede vi at Paletten fremover ikke skal deltage i 

Kulturnatten. Vi er en personaleforening og får ikke nye medlemmer ved dette arrangement. 

 

Uge 45 var en aktiv uge for Palettens medlemmer 

Mandag den 5. november havde vi en dobbelt udstilling med billedkunstner Steen Malberg og 

billedhugger Elna Christiansen.  Det overordnede emne var dyr og Elnas bronzeskulpturer, var 

en flot modsætning til Steens lette akvareller. Han medbragte både unikaer og tryk, så han 

havde et fint salg. 

Torsdag den 8. november kunne vore medlemmer, i samarbejde med Glostrup og Albertslund 

kunstforening, se filmen ”Loving Vincent” i Glostrup bio. Dette var en optakt til den 

rundvisning vi havde på Arken lørdag den 10. Her oplevede 30 medlemmer den flotte udstilling 

om ”Vincent van Gogh”. Vores omviser var meget vidende og det gør det hele mere 

spændende.  

Den 3. december havde vi fernisering med Ulla Houe. Hun udstillede både malerier og 

skulpturer. Hun var også uddannet sanger, så hun underholdt med et par julesange. Den 

største overraskelse, især for Gitte, var da vi fik besøg af Folkebladet og Arbejdernes 

Landsbank. Gitte fik tildelt 2600 prisen og det var bare så velfortjent. Endnu en gang stort 

tillykke. 

Den 13. december blev der afholdt kunstjulemarked i kantinen. Paletten havde igen inviteret 

Peter Wissing Sørensen fra Edition Copenhagen, der medbragte litografier af moderne og 

anerkendte kunstnere. I de tilstødende lokale havde Glostrup-Albertslund Produktionsskole og 

Aktivitetscenteret deres egne boder med alt fra julekort til syltede rødløg. Vi købte bl.a. to 

litografier af Anders Morgenthaler.  

 



Den første fernisering i 2019 var den 5. februar med Rasa Olesen. Hendes værker var 

figurative og meget detaljerede. Hun skildrede drømme gennem symboler. En meget 

spændende kunstner, der faldt i manges smag. Hendes værker 

udloddes først på næste generalforsamling, marts 2020.  

 

Den 5. marts havde vi fernisering på den kunst der bliver udloddet i aften.  

Igen i år har bestyrelsen bestræbt sig på at være alsidige i de kunstindkøb vi har gjort.  

Vi bruger lokalerne ved siden af kantinen til at udstille de værker vi køber i løbet af året, så 

der er altid mulighed for at se, hvad bestyrelsen bruger pengene på. I montrerne kan I se de 

mindre værker.  

Igen i år afsluttes generalforsamlingen med fælles spisning i rådhusets kantine. I aften er der 

tilmeldt 32 medlemmer.  

Så vidt jeg er orienteret så nedlægges personalebladet Liljen. Så I må holde jer ajour med de 

planlagte arrangementer og ferniseringer på vores hjemmeside og i de nyhedsbreve, der bliver 

sendt ud. 

De næste ferniseringer er den 9. april med Lene Alfa Rist og den 6. maj med Henriette 

Lorentz. 

Årets første kunstudflugt bliver lørdag den 11. maj og går til Dansk Design Museum. Vi kan 

max være 30 og I tilmelder jer på vores hjemmeside. 

Til efteråret har Arken en stor udstilling med Picasso. Glostrup Kunstforening har forslået, at vi 

igen samarbejder om at se en film og derefter selv planlægger en rundvisning.  

Der er der i år 25 gevinster til udlodning. Det er 9 flere end vore vedtægter foreskriver, som 

siger, at vi skal have 10 % af antallet af medlemskaber. Dvs. 16  

I forbindelse med udlodningen skal jeg lige nævne at det maksimale antal lodder man kan 

have er 5 stk. Men man kan kun vinde en gang i lodtrækningen, selvom man bliver trukket ud 

mere end en gang. Og når man har vundet, så har man kun et lod næste år. 

På bestyrelsens vegne takker jeg Glostrup Kommune for den støtte vi får til forplejning til 

ferniseringer og blomster til kunstneren, til sidst men ikke mindst arbejdskraften i kantinen 

ved vores generalforsamling. 

Endnu en gang tak til Ole Kristensen, som igen har sørget for at fotografere alle værkerne, så 

Palettens medlemmer har haft mulighed for at se dem på vores hjemmeside.  

 

Også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og en stor arbejdsindsats. Paletten 

kunne ikke fungere uden jeres store engagement.” 

 

Ad 3. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Kassererens bemærkninger: 

”Vi har i år haft lidt af et comeback, med flere nye medlemmer og større kontingentindtægter. 

I 2018 har vi haft et gennemsnitligt medlemstal på 164, mod 153 medlemmer i 2017. 

I forholdt til øvrige indtægter og udgifter er niveauet nogenlunde som i forrige år.  

Der er dog lidt større udgifter, der er konteret under diverse. Det drejer sig specielt om: 

Opgradering af hjemmesiden, Medlemskab af Glostrup Kunstforening og nøgler til glasmontre 

Sidste år overførte vi et overskud på 4791 kr. til 2018. 

Det har vi dog heldigvis fået godt udnyttet til indkøb, der bliver udloddet i dag. 

Antal af lodder og fordeling heraf: 

I år er der 476 lodder i posen 

De fordeler sig således:  

42 medlemmer har 1 lod 

32 medlemmer har 2 lodder 

19 medlemmer har 3 lodder 

22 medlemmer har 4 lodder 

45 medlemmer har 5 lodder” 

 

Ad 4. 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Ad 5. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægtens § 5 blev vedtaget. Se vedhæftede Bilag 1. 

 



Ad. 6.  

Lisbeth Brandis blev genvalgt. 

 

Ad 7. 

Gitte Krogsgaard, Lotte Warming og Inge Hjorth blev genvalgt. 

 

Dorte Hildebrandt blev valgt som suppleant 

 

Ad 8. 

Bortfalder – ikke på valg i år. 

 

Ad 9. 

Ingen bemærkninger. 

 

Ad 10. 

Indkøbt kunst. 

Se vedlagte Bilag 2 

 

 

 

Bilag 1 

 

Forslag fra Palettens bestyrelse til vedtægtsændring  

 

Nuværende § 5  

 

§ 5. Bestyrelsen  

Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt 2 suppleanter (1. og 2.  

suppleant). Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte  

på mødet og for 1 år. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de øvrige 2 eller 3 i  

lige år. 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen  

konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges revisor  

og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.  

l tilfælde af stemmelighed under afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme  

(subsidiært næstformandens) afgørende.  

Bestyrelsen fører protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne.  

Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.  

 

Ændres til  

 

 § 5. Bestyrelsen  

Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt op til 4 suppleanter.  

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte på mødet  

og for 1 år. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de øvrige 2 eller 3 i lige år.  

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig  

umiddelbart efter generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges revisor og  

revisorsuppleant for 2 år ad gangen.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.  

l tilfælde af stemmelighed under afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme  

(subsidiært næstformandens) afgørende.  

Bestyrelsen fører protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne.  

Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2 

 
 

Fremmødegevinster: 

1. Maibritt Wrødding – akvarel af Bjørn Bursel 

2. Britta Berg – kunstbog om New York 

3. Heidi Persson - akvarel af Bjørn Bursel 

4. Jette Bielefeld – plakat af Ditte Sørensen 

5. Hanne Stenager – glasbillede af Ragnhild Harbeck 

6. Marianne Skau - glasbillede af Ragnhild Harbeck 

7. Lone Poulsen – giraf af Steen Malmberg 

8. Inge Pergi - giraf af Steen Malmberg 

9. Henning Poulsen - kunstbog 

 

 

 

 

Lisbeth Brandis    Morten Winge 

Formand     dirigent 

 

 

 

Referent: Birthe Frederiksen 

 

  

Medlems navn 

 

Medlemsnr. 

 

Værk  

nr. 

 

FM 

1.  Birthe Jørgensen 140 24  

2.  Susanne Larsen 318 12 fm 

3.  Birgitte Halmø Kristensen 329  Minus fm 

4.  Michael Munchitsch 381  Minus fm 

5.  Michael Seifert 89 1 fm 

6.  Ane Fjord 374 2 fm 

7.  Britta Kragelund 293 10  

8.  Ole Hammer 276  Minus fm 

9.  Kathrine Godtkjær Lauritsen 397 20 fm 

10.  Lizette Brønnum 353 4 fm 

11.  Lisbeth Sandal Olsen 369 17 fm 

12.  Lone Smith Opstrup 331 14  

13.  Jeanette Kate Stubban 282  Minus fm 

14.  Sigrid Mark Rasmussen 342 19 fm 

15.  Lena Månsson 245  Minus fm 

16.  Kirsten Sørensen 38 7  

17.  Inge Hjort 15 8 fm 

18.  Ulla Brinch 259 11  

19.  Bjarne Oppelstrup 237 15  

20.  Pia Østergaard Johansen 364 9 fm 

21.  Marianne Skau 201 5  

22.  Søren Enemark 130 3 fm 

23.  Dorte Karlsen 17 16  

24.  Inge Pergi  305 13  

25.  Maj-Britt Inger Albrechtsen 366 18  


