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Referat fra  
Generalforsamling i Kunst & Kultur Næshøj   
mandag den 06. september 2021 kl. 20.00 i Caféen på Lokalcenter Næshøj. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Revideret regnskab. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af suppleant – se under punkt 4 
6. Valg af revisor. På valg er Inger Graversen, som er villig til genvalg 
7. Indkomne forslag:  
8. Eventuelt. 
9. Lodtrækning. 
 
 

Hanne Sørensen bød som formand velkommen til generalforsamlingen til de fremmødte 36 
medlemmer efter en velbesøgt og stemningsfuld fernisering, hvor de udstillede værker blev 
præsenteret af kunstnerne som støttede op om deres værker med violin og saxofon-spil. 
  
Ad 1. Valg af dirigent    -    
Karen Tanggaard blev valgt som dirigent. Karen konstaterede at der var indkaldt rettidigt til 
generalforsamlingen  
 
Ad 2. Formandens beretning 
Hanne Sørensen fortalte i sin beretning om aktiviteterne i 2020, som dog havde været begrænsede 
på grund af nedlukningen i 2020. Beretningen kan læses på hjemmesiden 
www.kunstogkulturnæshøj.dk. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3.  Revideret regnskab   
Kassereren, Hanne Sørensen gennemgik regnskabet.  
Indtægterne er kontingent fra foreningens 79 medlemmer samt provision af salg af værker af 
udstillere. Der har på grund af nedlukningen i 2020 været færre udgifter til indkøb af kunst og 
arrangementer end normalt.  
I udgifterne til ’Møder, gaver og kontor’ er indeholdt 1000 kr til Nordea, som er gebyr-betaling for 
at have en foreningskonto. ’Skyldig Grundejer tilskud’ afspejler tilskud til arrangement med Hanne 
Skårup, som blev modtaget i 2020, hvor arrangementet var planlagt afholdt. Da arrangementet først 
måtte udsættes til 2021, og nu igen til 2022 vil tilskuddet først blive brugt i 2022.  
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  
Regnskabet blev godkendt.    

                                                                          
Ad. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Gunver Madsen var i løbet af året som suppleant trådt ind i bestyrelsen efter at Lotte Sjelberg er 
flyttet fra byen.  
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På valg var Kirsten Meinicke og Gunver Madsen. Begge blev genvalgt for to år. Susanne Boutrup 
blev valgt ind i bestyrelsen, så der er syv bestyrelsesmedlemmer, ligeledes for to år. 
  
Ad 5. Valg af suppleant 
Ingen meldte sig, så nu får en evt. ny et halvt år at tænke i. 
 
Ad 6. Valg af revisor  
Inger Graversen blev genvalgt som revisor. 
 
Ad 7. Indkomne forslag  
Ingen.  
 
Ad 8.  Eventuelt.  
Til et spørgsmål vedrørende deltagelse i lodtrækningen oplyste Hanne, at medlemmer, der har betalt 
kontingent for 2020, kan deltage i lodtrækningen. Efter generalforsamlingen kunne der betales 
kontingent for 2021.  
 
 
 
Ad. 9 Lodtrækning 
   Kunstner  Medl. nr. og navn__________ 

1. Lyset kommer  Inger Sørine Kristensen 6 Anne Lyager	

2. Huse i klitten  Birte Nielsen  17 Else Thøgersen	

3. Liggende dame  Margit Tang                         8 Irene Kristiansen	

4. 2 ansigter  Anne Lis Jørgensen 12 Ingelise Jørgensen	

5. Fantasivæsner  Jette Sauer  48 Anne Marie Lyager	

6. Efterår  Lone Ogstrup 67 Gunver Madsen	

7. Hava Nagila  Gloria Jensen 62 Lone Brøndum	

8. Hvalros  Tage Størup  44 Lene Konradsen	

9. Raku fugl  Gerd Baarstrøm  18 Grundejerforeningen	

10. Bronze skulptur  Mernild    7 Susanne Deutzemann	

11. Strikkeskål og krus Jenny Byskov  25 Inger Graversen	

12. Stenvase  Tove Lundby  85 Bodil Andersen	

13. Glas karaffel og glas Yerst Glas  23 Dorthe Jensen	
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Der blev yderligere udtrukket:  

Medlemmer nr. 16, 24, 35, 49, 53, som alle afstod fra at modtage kunst i år, samt 

Medlemmer nr. 19, 22, 30, 43, 46, 47, 58, 68, 70, 74 og 84, som ikke var til stede og ikke havde 

afleveret fuldmagt. 

Efter den ordinære udtrækning, blev der yderligere udtrukket: 

2 små vaser af Tove Lundby:  98 Karen Tanggaard  

2 små vaser af Tove Lundby:  41 Rigmor Holm Jensen   

1 keramik mosaik af Anette Nordentoft:  72 Lene Krath 

Ved disse tre sidste små gevinster mister man ikke noget lod. 

 

Der var i år uddeling af 1 flaske vin til Lene Konradsen for at have skaffet et nyt medlem. 
De øvrige 4 nye medlemmer i 2020 havde enten selv henvendt sig eller var skaffet via 
bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager vin, men gerne tager imod nye medlemmer! 
 
 
Herefter erklærede Karen Tanggaard generalforsamlingen for slut, og takkede forsamlingen for god 
ro og orden samt bestyrelsen for godt arbejde.  
 
Og gav så ordet videre til formanden, som returnerede en stor tak til Karen Tanggaard for hendes 
indsats som ordstyrer. 
 
Antallet af fremmødte var blot 36, mon det stadig kan skyldes Corona – vi får se og håber på større 
fremmøde næste år. 
 
 

  


