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Referat fra Generalforsamlingen 2021  
afholdt i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, Korsør: Tirsdag den 21. september kl. 19 – lokale 224 

Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte 10 medlemmer af foreningen. 
 

1. Valg af dirigent: mangeårigt medlem Poul Erik Nielsen valgtes med applaus. Han konstaterede forsamlingens 
lovlighed og dagsorden efter vedtægterne. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Formand Finn Mikkelsen uddelte bestyrelsens beretning 
(vedlagt) og kommenterede den.  
Under debatten fremkom og drøftedes forskellige synspunkter. – Der var et ønske om flere udstillinger på Fæstningen i 
Store Magasin, hvilket formanden kunne meddele, at der allerede var drøftelser af i bestyrelsen; men der er et problem 
med at sikre tilsyn af frivillige, da bestyrelsen og kunstnere ikke vil kunne dække alle vagter selvom åbningstiden 
reduceres til f.eks. torsdag til søndag. Lokalet er reserveret til 3 uger i juli til Sommerudstillingen. - Der efterlystes en 
større synlighed for sponsorer på udstillingerne, så der måske kan tiltrækkes flere. Formanden vil undersøge sagen med 
hensyn til Kulturhuset; men p.t. nævnes sponsorer i første opslag i udstillingsbogen på bordet ved udstillingen samt 
efter ønske fra sponsor på vores hjemmeside. – Det drøftedes tillige om tiden er løbet fra medlemsgaven, så bestyrelsen 
vil forsøge at se på, hvor mange medlemsgaver, som ikke hentes. - Beretningen blev vedtaget med applaus. 
 

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”. 
Regnskaberne uden påtegning og signeret af begge revisorer. Kasserer Birger Bjerringfelt uddelte regnskaberne 
(vedlagt) og kommenterede dem.  Afvigelserne fra budgettet blev forklaret. 
Årets underskud er på 16.208 kr. men saldoen på kontoen er 22.280 kr., som skal dække forbruget resten af 
kalenderåret. I ”Kunstkassen” til særlige formål er der 10.000 kr. Begge regnskaber blev godkendt med applaus. 
 

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslår igen uændret kontingent - for sæson 2021-22 er det: 
- Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og skoleklasser 165 kr.  
- Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr. 

Forslaget til kontingent blev med baggrund i bestyrelsens planer i afsnittet om fremtiden i beretningen vedtaget med 
applaus. Kontingent vil snarest mulig blive opkrævet hos medlemmerne. 
 

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, Korsør eller e-mail)) Ingen forslag er indkommet. 
 

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 
- 4 bestyrelsesmedlemmer: Anne-Marie Aarre, Grete Dommerby, Tove Madsen afgår efter tur. Alle er villige til genvalg. 
De foreslåede blev valgt med applaus. Vedtægterne åbner mulighed for 6-8 medlemmer i bestyrelsen; men der var ikke 
flere kandidater. Bestyrelsesmedlemmerne er således nu: Anne-Marie Aarre, Grete Dommerby, Tove Madsen, Birger 
Bjerringfelt, Jens Sejr, Finn Mikkelsen. 
- 1 revisor: John Dyrby, afgår efter tur og er villig til genvalg. John Dyrby Paulsen blev valgt med applaus. Den anden 
revisor er Claus M. Jørgensen. 
- 2 suppleanter: Steen Friis Olsen og Bent Robert Hansen, afgår efter tur og er nok villige til genvalg. Steen Friis Olsen 
genvalgt. Bent Robert Hansen har endnu 1 år i valgperioden på 2 år. 
 

7. Eventuelt: Lonni Åxman foreslog at der afvikledes udflugter f.eks. til Clay med samkørsel i bil. Bestyrelsen lovede at 
tage ønsket op. – Formanden oplæste motiveringen for at bestyrelsen ønskede at udnævne tidligere bestyrelsesmedlem 
Aase Jepsen til æresmedlem nr. 11. Der blev applauderet. Formanden vil snarest meddele det til Aase. 
 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for vel udført hverv. Hvorefter der 
sædvanen tro var lodtrækning om grafiske blade, hvor der var mulighed for 2 lodder med sikker gevinst til hver. 
Foreningen er vært ved et lettere traktement med hjemmebagt brød og ost. 
 
Referent Finn Mikkelsen 


