
   Den 18. september 2020 

 
 

REFERAT 
Tidligere fremsendt dagsorden: 

Genindkaldelse til generalforsamling torsdag d. 17. september kl.18.00 i  

Glostrup Fritidscenter, Fællessalen, Christiansvej 2 

 

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 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   modtager genvalg 

Jette Bielefeld  modtager genvalg 

Lone Kulaksiz  modtager genvalg 

Gitte Krogsgaard  er ikke på valg 

Lotte Warming  er ikke på valg 

Inge Hjorth   er ikke på valg 

 

Suppleanter: 

 

Birthe Frederiksen  modtager genvalg 

Dorthe Hildebrandt  modtager genvalg 

 

Ad 8: 

Revisor og revisorsuppleant  

 

Eva Kold   modtager genvalg 

Marianne Jensen  modtager genvalg 

 

 



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. 

 

 

--------------- 

 

Den 9. september 2020 blev der fremsendt nyhedsbrev til samtlige medlemmer: 

Vigtig information om generalforsamlingen torsdag 17. september 2020. 

Ingen fysisk fremmøde grundet restriktioner i forhold til COVID-19. 

Send fuldmagt for prioritering af eventuel gevinst. 

 

Generalforsamlingen og udlodning af gevinster afvikles uden medlemmernes fysiske fremmøde 

og sker efter følgende procedure: 

Godkendelse af: 

1. Formandens årsberetning 2019 – se bilag 1 

2. Regnskab 2019 – se bilag 2 

3. Kassererens bemærkninger til regnskabet – se bilag 3 

4. Kontingentet fortsætter uændret 

5. Nuværende formand, bestyrelsesmedlemmer incl. suppleanter og revisorer 

fortsætter med uændret sammensætning indtil næste års generalforsamling, som er 

planlagt til at blive afholdt i marts 2021. 

 

Pkt. 1, 2 og 3 fremgår af Palettens hjemmeside og link i nyhedsbrevet. 

 

Indsigelser til beretning, regnskab og proceduren for afviklingen af generalforsamlingen skal 

fremsendes senest onsdag 16. september 2020 kl. 12.  

 

------- 

 

Da der ikke er kommet indsigelser, er ovenstående godkendt. 

 

Udlodning af gevinster – se bilag 4 

Formand, repræsentanter fra bestyrelsen, revisor og kommunaldirektør mødtes fysisk 17. 

september 2020 og foretog lodtrækningen. Den foregik således, at kommunaldirektøren trak 

lodderne fra hatten, bestyrelsen registrerede vinderne og revisor påså, at det gik rigtigt til. 

 

Fuldmagter modtaget til den oprindelige generalforsamling i marts er gyldige. Hvis der 

modtages flere fuldmagter, anvendes den sidst modtagne. 

 

Vinderne vil modtage besked vedr. afhentning af præmierne. 

 

Fremmødegevinster gemmes til næste års generalforsamling. 

 

 

 

 18.9.2020 

 Inge Hjorth



Bilag 1 - Formandens årsberetning 2019  

 

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

kunstforening. I kan godt glæde jer til om to år, hvor vi har 25 års jubilæum.  

 

Paletten har i dag 168 medlemmer. En lille stigning i forhold til sidste år.  

 

Jeg ved godt, at jeg siger det hvert år, men 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. Vi har haft 8  

ferniseringer og 2 udflugter  

 

Årets første fernisering fandt sted den 9. april og var med maler Lene Alfa Rist. Der  

var 70 billeder. Det er det største antal værker vi nogensinde har udstillet.  

Lene Alfa Rist maler og tegner primært med akryl på kanvas. Inspirationen kommer  

blandt andet fra farverige, kraftfulde dyr og planter i naturen samt anvendelsen af  

Henna/Mendhi. Lenes seneste værker er inspireret af personer, som hun finder  

karismatiske og interessante. Lene selv er også et dejligt varmt menneske og hun  

havde mange ferniseringsgevinster med.  

 

Fra den 6. maj og frem til sommerferien udstillede Henriette Lorentz.  

 

Hendes billeder sprudler af fantasi og underfundighed. Himlens fugle, havets dyr og  

mennesker fra forskellige kulturer myldrer frem på billedfladen. De titter konstant  

frem fra fantasiens verden.  

 

Den første kunstudflugt fandt sted den 11. maj, hvor vi havde en spændende tur til  

Dansk Designmuseum i Bredgade. 24 medlemmer så udstillingen ”Dansk Design Nu”.  

Efter rundvisningen var vi nogle stykker der nød en frokost ude i det dejlige  

forårsvejr.  

 

Efter sommerferien startede vi op den 4. september med en udstilling med maler  

Majken Hejnfelt. Når Maiken Hejnfelt maler tager hun altid udgangspunkt i lyset og  

landskaberne. Inspirationen hentes fra utallige rejser på klodens kontinenter samt fra  

det danske landskab og sejlture i de nordlige farvande.  

 

Christina Julsgaard udstillede hos os fra den 1. oktober. Hun er en meget aktiv ung  

dame, der havde gang i mange ting. Senest har hun haft en soloudstilling på et galleri  

i Shanghai, Kina, som hun fast samarbejder med.  

 

Christina Julsgaard portrætterer følelser og stemninger på abstrakt vis, som tillader  

beskuerne frit at fortolke.  

 

Den 4. november havde vi en udstilling med Rie Brødsgaard. Rie Brødsgaard arbejder  

med billeder i mange lag både figurativt og nonfigurativt. Hun er inspireret af  

omgivelser, naturen, mennesker, mønstre, kontraster, strukturer og farvevalg som  

sammensættes til spændende eksperimenterende collager og malerier.  

 

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

Albertslund kunstforeninger, se en film om Den unge Picasso i Glostrup Bio. Det var  

optakten til en rundvisning på Arken om lørdagen. Her så vi udstillingen ”Vi elsker  

Picasso”. En god rundvisning, hvor vi kom hele udstillingen igennem. Bagefter var vi  

15, der spiste frokost på Kabyssen.  

 



Den 5. december blev der igen afholdt jule-krea-kunstmarked i kantinen på rådhuset.  

Paletten havde igen inviteret Peter Wissing Sørensen fra Edition Copenhagen, der  

medbragte litografier af moderne og anerkendte kunstnere. Vi købte bl.a. et litografi  

af Husk mit navn og Anders Morgenthaler.  

 

I de tilstødende lokaler solgte Glostrup-Albertslund Produktionsskole og  

Aktivitetscenteret deres hjemmelavede produkter. Og i år havde vi desuden inviteret  

en lokal kunstner og tidligere kollega Bodil Hansen. Bodil laver de mest fantastiske  

engle og små keramikblomster, som holder evigt.  

 

Vores julemarked er blevet en tradition, som vender tilbage i starten af december.  

 

Den første fernisering i 2020 var den 6. januar med Karen Vesterager og Jacob  

Surland. De arbejder med fotografiet som basis, men deres værker skal i højere  

grad betragtes som malerier.  

 

Den 5. februar havde vi fernisering på indkøbt kunst.  

 

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

gjort. Vi brugte de sidste penge i december på en skulptur og keramik.  

 

Den 27. februar var det muligt for Palettens medlemmer at komme til et foredrag om  

Fotokunst ved Maibritt Rangstrup. Dette var endnu et arrangement i samarbejde med  

Glostrup og Albertslund kunstforeninger. Desværre kom der ingen fra Paletten, men I  

gik glip af et spændende foredrag, hvor vi bl.a hørte om et værk af den tyske  

kunstner Andreas Gursky, som var blevet solgt på auktion for 4.3 million US-dollars.  

 

Der er der i år 26 gevinster til udlodning. Det er 9 flere end vore vedtægter  

foreskriver, som siger, at vi skal have 10 % af antallet af medlemskaber. Dvs. 17  

 

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

kan have er 5 stk. , og det er vi 46, der har. 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. Der  

var ingen kunstforening Paletten uden jeres store engagement.” 

 

 

 

  

 



Bilag 2 – Palettens regnskab 

 

 

REGNSKAB FOR PALETTEN FOR PERIODEN 1/1 -31/12 2019 

Indtægter: 

Kontingenter                      70.910,00 kr. 

Arrangementer                      2.890,00 – 

 

Indtægter i alt               73.800,00 kr. 

 

Udgifter: 

Kørsel                                                                                             0,00 kr. 

Tidsskrift894,00 - 

Diverse                                                                                     1.130,00 - 

Gebyrer                                                                                      300,00 - 

Kunstkøb                                                                                59.695,00- 

Arrangementer                                                                       5.523,00- 

 

Udgifter i alt                                                                           67.542,00 kr. 

 

Årets resultat/overskud6.258,00 kr. 

 

Beholdning ved årets start: 

Kasse                                        0,00 kr. 

Bank            1.750,76 -    1.750,76 kr. 

 

Beholdning ultimo                                                               8.008,76 kr. 

 

Beholdning 31/12 2019 

Kasse                                        0,00 kr. 

Bankbeholdning                 8.008,76- 

 

Beholdning i alt                                                 8.008,76 kr. 

 

Glostrup, den 16. januar 2020 

 

 

Gert Kornum 

 

Regnskabet har jeg revideret. Bogføringen er i overensstemmelse med bilagene. 

Kassebeholdningen er til stede som bankindestående. 

 

Eva Kold Weis 

Revisor 

 

 

 
 



Bilag 3 – Kassererens bemærkninger til årsregnskabet: 

 

Vi har i år haft et godt år, med en lille stigning i medlemstallet til i gennemsnit 168, mod 164 i 

2018 og derfor højere kontingentindtægter.  

 

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  

 

Vi har i år overført et overskud på 8008,76 kr. til 2020.  

 

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 481 lodder i posen  

 

De fordeler sig således:  

 

28 medlemmer har 1 lod  

39 medlemmer har 2 lodder  

27 medlemmer har 3 lodder  

16 medlemmer har 4 lodder  

46 medlemmer har 5 lodder  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 4 – trækningsliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Navn trukket som nr. 

 

Medlemsnr. 

 

Valgt værk nr. 

1.  Jan Starup 147 2 

2.  Ole Holm 70 Ingen fuldmagt 

3.  Freddie Rose 102 20 

4.  Jette M. Quaade 46 19 

5.  Lisbeth Mortensen 175 15 

6.  Johnny Møller 402 Ingen fuldmagt 

7.  Hanne Fritze 129 Ingen fuldmagt 

8.  Lisbeth Eicke 373 Ingen fuldmagt 

9.  Marianne Isaksen 134 22 

10.  Jette Bank 215 23 

11.  Kirsten Sørensen 38 Ingen fuldmagt 

12.  Esther Skov Rygaard Andersen 392 Ingen fuldmagt 

13.  Michael Simonsen 378 Ingen fuldmagt 

14.  Kim Rædkær Nielsen 345 Ingen fuldmagt 

15.  Lone Poulsen 320 1 

16.  Janne Birgitte Bannebjerg 239 Ingen fuldmagt 

17.  Flemming Hansen 330 6 

18.  Bodil Nystrup 279 17 

19.  Helle U. Staur Hansen 157 26 

20.  Kim Petersen 163 10 

21.  Karin Harriet Skytte 145 Ingen fuldmagt 

22.  Charlotte H.M. Andersen 324 18 

23.  Maj-Britt Wrønding 300 Ingen fuldmagt 

24.  Mette Nielsen  415 25 

25.  Susanne N. Godiksen 165 3 

26.  Janne Ferner 346 5 


