Generalforsamling Hammel kunstforening 20. januar 2014

Afholdt i Sparekassen Kronjyllands lokaler Frankrigsvej 11, 8450 Hammel.
Mødet blev indledt med et levende foredrag med lysbilleder, musik mm af Torben Knuth
Winterfeldt med overskriften: ”Mit liv med kunst”.
Herefter fulgte selve generalforsamlingen.
Referat fra generalforsamlingen i henhold til dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Palle Elholm enstemmigt valgt
2. Beretning ved formanden Lene Fogtmann med følgende indhold i ”overskrifter”:
Sidst år var der 7 udstillinger.
Bestyrelsen blev præsenteret.
Første udstilling sidste år var Kompot med fire medlemmer. En af dem Ulla Block var så
heldig at sælge en del til Hammels nye Sundhedscenter. Desværre er billederne endnu ikke
ophængt.
Derefter brugere fra aktivitetscentret med udviklingshæmmede kunstnere.
Så fulgte lokale Lone Boye med en meget festlig udstilling, hvorfra vi købte en del.
Herefter Annette Præstegaard der også arbejder med ler og smykker. Hun udstillede
sammen med Jan Christensen der arbejder med træskulpturer. En meget fin udstilling der
supplerede hinanden og galeriet godt.
Efter sommerferien Jens Walther Linder med sine billeder i anderledes stil.
I oktober måned havde vi 17 lokale kunstnere med fælles betegnelsen 8450. En meget glad
og positiv oplevelse med et brag af en fernisering med mange mennesker.
Til sidst afsluttede vi med Torben Knuth Winterfeldt, som I har mødt her til aften.
Meget flot udstilling, sjov og omfattende. Torben var meget positiv og glad for at udstille
hos os, hvilket i øvrigt de fleste kunstnere giver udtryk for.
Galleriet har jo siden sidste generalforsamling fået et ordentligt løft, enkelt og smukt, og nu
med dagslys.
Vi har et rigtig godt samarbejde med den nye forpagter, Line, i cafeen, og der skal lyde en
stor tak til hende for hendes hjælpsomhed og gode samarbejde.
Inge Hedegaard fra Knebel udstiller lige nu i galleriet med billeder af natur og landskaber.

Vi ser frem til kommende udstillere nemlig Per Tjørnild til marts og Sarah Høi fra Art Expo
til april.
Hold øje med vores nye hjemmeside og nyhedsbreve hvor vi vil offentligøre kommende
udstillere.
Meddel os venligst jeres e mail adresse, så vi kan sende nyheder direkte til jer. Der bliver
ikke længere sendt brevpost frem.
Vi har lavet aftale med Karsten Højlund der har lavet vores nye hjemmeside, tak for det, og
også tak til Anni og Peder Helbo for deres store indsats med hjemmesiden indtil nu.
Det er vigtigt at få annonceret vore udstillinger mm, og vi gør hvad vi kan, men det er ofte
svært at få aviserne til at skrive ret meget som nyhedsstof, vi appellerer derfor til alle om at
viderebringe nyhederne mund til mund, og tag gerne naboen med.
Vi har talt om Face Book, måske kommer det.
I august udstillede vi i tomt butikslokale under Vin og kunstfestivallen.
Syv udstillinger om året er maks. det vi magter. Vi vil gerne lave andre ting ud af huset,
men føler os forpligtet til at holde galleriet aktivt med værker og samtidig støtter vi lokale
kunstnere.
Vi er gerne åbne for nye ideer.
Vi har pt. 94 betalende medlemmer og vil gerne have flere, da vi er helt afhængige af
kontingentet på kr 300,- pr medlem.
Vi opfordrer alle til at betale kontingentet til generalforsamlingen.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til sparekassen for lån af lokale og fin
beværtning og tak til alle medlemmer for fremmødet. I er alle med til at gøre det til en af
vore ”highlights”.
3. Regnskab ved Susanne Friis Madsen
Regnskabet blev gennemgået.
Årets overskud var på kr. 4467,37 der overføres til næste år.
Der er pt. 94 medlemmer og vi vil meget gerne op på 100.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet på kr 300,- fortsætter uændret.
5. Valg af bestyrelse:
På valg
Lene Fogtmann. Genvalgt
Susanne Friis Madsen. Genvalgt
Helle Munk. Genvalgt.
6. Valg af suppleant.
Rikke Bremer blev valgt.
Henny Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Revisorsuppleant: Elise Spørring blev valgt.
7. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

