
     www.korsoerkunst.dk              

Referat fra generalforsamlingen 2009.
Torsdag den 24. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.

Der var mødt 16 af foreningens medlemmer.

1. Valg af dirigent. – Sonni Jørgensen blev valgt.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden fremlagde beretningen, som er 
vedlagt. Den vedtoges enstemmigt uden debat.

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
og Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”)

            Regnskaberne blev fremlagt af kassereren. Regnskabet viste et underskud på året på godt 18.000 kr.
            med en kassebeholdning på  godt 25.000 kr. i kassebeholdning. ”Kunstkassen”  beholdning er 
            5.000 kr. Begge godkendtes enstemmigt uden debat. 
                 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for sæsonen 2009-2010:
Personlige medlemmer 280 kr. 
Børn og skoleklasser 140 kr.  
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1500 kr.
Forslagene blev vedtaget enstemmigt uden debat. 
Forslagene til aktiviteter fremgår af sidste afsnit i beretningen.

5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde ugedagen før)
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Jette Fonseca Pedersen, Inge Boye Jørgensen, Tove 
Madsen, Aase Jepsen afgår alle efter tur – Der var ikke andre forslag. De genvalgtes.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Sejr, Peder Skau, Helle Purup og Finn Mikkelsen.
Der skal vælges 1 revisor: Sonni Jørgensen afgår efter tur. Hun genvalgtes uden modkandidater. Den 
anden revisor er John Dyrby Paulsen.
Der skal vælges 1 suppleant Anne Byberg afgår efter tur. Hun Genvalgtes uden modkandidat. Den 
anden suppleant er Jan Søe.

7. Eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamling – og formanden takkede dirigenten for godt udført hverv.

Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om grafiske blade og lignende. Foreningen var 
herefter vært ved et lettere traktement i Isenstein Galleriet.

Referent – Finn Mikkelsen


