9. marts 2018

Referat af generalforsamling torsdag d. 8. marts kl.18.00 i Bibliotekssalen,
Kildevældets Allé 5
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger årsberetning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant
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 har ingen forslag.
Ad 6: Lisbeth Brandis

modtager genvalg

Ad 7: Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer inkl. formanden.
Bestyrelsesmedlemmer:
Gert Kornum
Inge Hjorth
Lone Kulaksiz
Gitte Krogsgaard
Lotte Warming

genopstiller
genopstiller
genopstiller
er ikke på valg
er ikke på valg

Suppleanter:
Birthe Frederiksen
Anne Marie Andersen

er ikke på valg
genopstiller

Ad 8:
Revisor og revisorsuppleant
Eva Kold
Marianne Jensen

genopstiller
genopstiller

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 75 stemmeberettigede medlemmer.
Ad 1.
Direktør Gitte Lohse blev valgt som dirigent.
Gitte Lohse 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 21 års jubilæum.
Paletten har i dag 153 medlemmer. En mindre nedgang i forhold til sidste år, så der er
stadigvæk plads til nye medlemmer.
Nu kommer der en kort gennemgang af Palettens aktiviteter siden sidste generalforsamling.
For nogle er det et gensyn, og for nye medlemmer er det mulighed for at se de kunstnere, der
har fremstillet de værker, der skal udloddes senere.
Årets første fernisering fandt sted den 3. april og var med maler Annette Lang. Hun arbejder
med de fire elementer ild, luft, vand og jord i sine malerier. En fin udstilling. Annette Lang
havde netop åbnet et nyt atelier og spurgte om hun måtte afslutte ferniseringen med en
auktion. Hun fik solgt nogle billeder, men vist ikke til den pris hun havde håbet på.
Fra den 3. maj til 30. juni udstillede Henriette Friis. Hendes billeder er udført som mix media.
Dvs. der kan indgå både akvarel, litografi og foto i hvert enkelt billede. Det endelige billede er
trykt på papir.
Efter sommerferien, den 13.august, lagde vi ud med en tur til Cisternerne i Søndermarken. Vi
har været der før, men denne udstilling, ”The Water”, var meget anderledes. I anledningen af
Danmarks 150 års diplomatiske venskab med Japan, lavede den japanske arkitekt Hiroshi
Sambuichi sin første udstilling uden for Japan. Vi fik først en grundig og vigtig introduktion til
udstillingen. Det er en stor oplevelse at gå ned at trappen til Cisternes indre og opleve en ny
verden åbne sig for en. Det krævede en tilvænning af øjnene at gå fra solskin til total mørke.
Vi gik rundt på en lang træbro og oplevede lyset komme ned gennem lofthuller. Lidt
skræmmende i begyndelsen hvor det var godt at holde i hånd.
Den 6. september var der fernisering med Kim Kartholms figurative motiver. Både sort hvide
malerier og store billeder med bl.a. skinker på rad og række. Kim Kartholms malerier er både
naturalistiske og abstrakte.
Maler Henrik Skorá udstillede hos os fra den 3. oktober. Det blev en fernisering, der ”krøb” ind
under huden på os der var til stede. Henrik Skorá fortale om sit liv som kunstner. Den
fortælling krydrede han med ”malende” billeder og dejlig musik.
På Kulturnatten, den 28. oktober, havde Paletten igen besøg af Pia Mortensen, som er ejer
Galleri Glad Sol på Amager. Pia arbejder med mosaik.
I år havde Pia skåret små figurer ud, så man bedre kunne nå at lave et lille kunstværk. Men
der var kun en til hver, også til de voksne.
Det var en meget populær workshop.
Den 1. november havde vi en udstilling med billedkunstner Steen Vraasø. Billederne er
naturalistiske udtryk, hvor han især har fokus på lys – og skyggevirkninger.
Den 7. 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 det tilstødende lokale havde Glostrup-Albertslund Produktionsskole en
pop-up shop. Her kunne man købes unika produkter lavet af produktionsskolens elever. Der
kom mange forbi og Paletten købte et værk af Kasper Eistrup.

Bjørn Bursel var den første udstiller i 2018. Vi havde fernisering den 8. januar. Bjørn arbejder
ofte med oliekridt og maler akvarel. Vi kaldte det en retroudstilling, da alle værker var sat fast
med nåle på opslagstavler. Der var et fint fremmøde, og Bjørn havde et fint salg.
Husk at Bjørns billeder ikke er med i aften, men først udloddes på næste generalforsamling,
marts 2019.
Den 6. februar 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.
I det foregående år har vi haft nogle arrangementer, film og foredrag, i samarbejde med
Glostrup Kunstforening og Albertslund Kunstforening. En lille forening som Paletten har ikke
råd til foredrag om Bjørn Nørgaard og et med selveste Martin Bigum. Det er dejligt at vore
medlemmer deltager i disse tilbud
Der kommer i gennemsnit 30 medlemmer til vores ferniseringer. Endnu en gang tusind tak
fordi I bakker op om vores arrangementer. Det betyder meget for de kunstnere, der er til
stede ved ferniseringerne. De omtaler alle den familiære og hyggelige stemning vi har til vore
ferniseringer.
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 vi køber andre steder, fx glas fra Skagen.
Igen i år afsluttes generalforsamlingen med fælles spisning. I aften er der tilmeldt 37
medlemmer. Vi har igen valgt at få smørrebrød, så har køkkenet også mulighed for at deltage i
generalforsamlingen.
De planlagte arrangementer og ferniseringer i 2018 kan I holde jer ajour med på vores
hjemmeside. Liljen kommer nu kun fire gange om året, men der vil det også være muligt at
finde en oversigt. Den næste fernisering er den 4. april med Mette Hansgaard.
Der er der i år 26 gevinster til udlodning. Det er 10 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 at det samtidig er muligt for os at give en smuk buket til kunstneren, til sidst
men ikke mindst arbejdskraften i kantinen ved vores generalforsamling.
Jeg vil også gerne sige tak til Ole Kristensen, som igen har sørget for at fotografere alle
værkerne, så Palettens medlemmer har haft mulighed for at se dem på Palettens hjemmeside.
Også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og en stor arbejdsindsats. Paletten
kunne ikke fungere uden jeres store indsats. Tak til Gitte fordi du valgte at blive i bestyrelsen,
selvom du er flyttet til Kulhuse.”
Ad. 3.
Regnskabet blev fremlagt af Lone Kulaksiz (afbud fra kassereren Gert Kornum).
Vi har generelt et regnskab, der i forhold til de almindelige, faste udgifter er stort set uændret.
Nettoudgiften til arrangementer er ca. 1000 kr. højere end sidste år, hvilket i sagens natur
skyldes, at der har været et arrangement mere i 2017.
Indtægten fra kontingenter modtaget i 2017 er noget lavere end i 2016, hvilket primært
skyldes, at kontingenterne for januar 2017, er modtaget i januar 2016, og er medtaget i
regnskab 2016.
Det gennemsnitlige medlemstal er uændret 153.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
Ad. 5.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 6.
Lisbeth Brandis blev genvalgt som formand.
Ad. 7.
Bestyrelsen foreslog Dorthe Hildebrandt som nyt bestyrelsesmedlem.
Jette Bielefeld tilkendegav, at hun ønskede at opstille som medlem af bestyrelsen.
Da der er højst 7 bestyrelsesposter inkl. formanden, skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer
blandt følgende kandidater:
Gert Kornum
Inge Hjorth
Lone Kulaksiz
Dorthe Hildebrandt
Jette Bielefeld.
Følgende blev valgt:
Gert Kornum – 71 stemmer
Inge Hjorth – 71 stemmer – valgt for 1 år
Lone Kulaksiz – 68 stemmer
Jette Bielefeld – 42 stemmer
Dorthe Hildebrandt fik 25 stemmer.
Suppleanter:
Dorthe Hildebrandt tilkendegav, at hun ønskede at opstille som suppleant i bestyrelsen.
Da der er 2 suppleanter i bestyrelsen, foretoges der valg mellem Anne Marie Andersen og
Dorthe Hildebrandt.
Anne Marie Andersen blev valgt med 37 stemmer mod Dorthe Hildebrandts 30 stemmer.
8 stemte blankt.
Ad. 8.
Eva Kold og Marianne Jensen blev genvalgt.
Ad. 9.
Formanden oplyste, at dagen for generalforsamlingen, der hidtil har været afholdt en torsdag,
evt. flyttes. Dette skyldes, at det er vanskeligt at reservere Biblioteket.
Ad. 10
Indkøbt kunst.
Se vedlagte bilag.
Lisbeth Brandis
Formand
Referent: Inge Hjorth

Gitte Lohse
Dirigent

Bilag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Trukket som nr.
Linda Samsøe-Petersen
Hanne Stenager
Maria Bjørking
Helle U. Hansen Staur
Hanna Bøgvad
Leif Olsen
Lena Pryning
Susanne Nørgaard Godiksen
Verner Halmø
Britta Korskjær
Hanne Larsen
Eva Kold Weis
Kirsten Assentorp
Jonas S. Geleff
Lis Hansen
Birgit Jacobsen
Henrik Pedersen
Kirsten Balle
Mai-Brit Lykke Nielsen
Birgit Lo Presti
Gert Kornum
Heidi Gøtze
Britta Kragelund
Susanne Rudkjær Nielsen
Gerda Børrild
Ellinor Bülow

Fremmødegevinster:
1. Inge Hjorth– blå kande i keramik
2. Annie Breiting – Carl-Henning Pedersen bøger
3. Gitte Nielsen – hvid vase
4. Kate Reckeweg – billede af Henrik Skorá
5. Birthe Frederiksen – grøn kande i keramik

Medlemsnr.
264
152
290
157
31
107
223
165
171
35
253
160
295
349
69
81
168
341
311
227
33
278
293
398
333
186

Valgt værk nr.
Ingen fuldmagt
3
11
12
19
20
16
17
1
8
Ingen fuldmagt
21
23
Ingen fuldmagt
24
Ingen fuldmagt
Ingen fuldmagt
26
Ingen fuldmagt
14
18
2
25
Ingen fuldmagt
5
13

