Generalforsamling i Hammel Kunstforening
Mandag den 18. januar 2016 kl 19.00 i Sparekassen
Kronjyllands lokale, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel.
Fremmødte 36 personer.
Referat i henhold til dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Palle Elholm blev valgt og kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning ved Lene Fogtmann.
Der har været 7 udstillere i det forgangne år.
Birgit Dahlstrup Jensen fra Ry med fin og velbesøgt fernisering.
Hanne Nyboe Bach med glade og farverige billeder.
H. C. Hauge fra Farre også med stor og velbesøgt fernisering
primært fra kunstrenens egen omgangskreds og hjemområde.
Marianne Sif Kusk. Fotografier
Anna Marin Schramm. Fotografier.
8450 med 14 lokale kunstnere. Både skulpturer og billeder med
meget stor fernisering.
Peter Viskinde, ”årets scoop” med stor fernisering med
efterfølgende meget fin tapas buffet, og til sidst meget fin
intimkoncert med Peter Viskinde og hans akkompagnatør.
Fra udstillingen med Peter Viskinde blev ca halvdelen af de
udstillede værker solgt.
Galleriet har været udlånt til Folkekirkens Skoletjeneste, Randers
der har haft egen udstilling hen over julen og nytår, hvor ellers
vore egne indkøbte værker plejer at være udstillet.
1. februar starter vi med udstilling af afrikansk kunst.
Senere følger Johanne Petersen som i mange år boede i Hammel.
Vi anbefaler at man ser kunstforeningens program på

hjemmesiden som vi forsøger hele tiden at holde opdateret.
I øvrigt tak til vores webmaster for dette arbejde.
Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til
7 igen som tidligere, da det kan give ny synergi til FB, sociale
medier mm og flere ”arme” til at indfange nye medlemmer.
Foreningen har eksisteret siden 1983, hvor Lars Kjærulf Møller
var første formand.
Der har været svingende medlemstal, men desværre aldrig over
100 som ellers har været et mål.
I år er det lykkedes at få et medlem fra Hadsten der ingen
kunstforening har.
I år er investeret i et banner der er placeret ved foden af trappen i
Inside og viser op til galleriet på 1. sal.
Et meget positivt læserbrev, dog med kritik af belysningen, har
efter Peter Viskinde arrangementet affødt at der opsættes
belysning til den høje væg betalt af Inside. Kunstforeningen siger
mange tak for både rosende ord og belysningen.
Vi opfordrer medlemmerne til, hvis de får en god ide eller har
andre ønsker, at meddele dette til en af kunstforeningens
bestyrelsesmedlemmer.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde, til Palle
Elholm som utrættelig dirigent og auktionarius samt til
Sparekassen Kronjylland for lån af lokaler og fornem beværtning.
Til sidst tak til medlemmerne for lang og tro tjeneste og for at
møde op til generalforsamlingen og gøre denne hyggelig.
Vi håber alle vil støtte op fremover.
Dirigenten kunne konstatere at beretningen blev aflagt og der
ingen kommentarer var hertil.

3. Fremlæggelse af regnskab ved Susanne Friis Madsen.
Regnskabet blev gennemgået og der kunne samlet ses et
underskud på kr 6398,56.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet og det blev godkendt
af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag.
Ingen modtaget.
5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret på kr 300,6. Valg af bestyrelse:
Lene Fogtmann, Susanne Friis Madsen og Helle Munk er på valg
og er villige til genvalg.
Der blev foreslået Elisa Spørring og Rikke Bræmer.
Alle blev valgt/genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessupplant.
Forslag Jette Madsen
Jette blev valgt.
Revisor.
Henny Rasmussen blev genvalgt.
Revisorsuppleant:
Christian Medom blev valgt.
8. Eventuelt.
Der blev spurgt om der var forsikring.
Det blev oplyst at Inside har en forsikring der dækker diverse.

Der blev spurgt om Kunstforeningen selv kunne afholde
arrangement som fx Peter Viskinde arrangementet for selv at
kunne beholde et evt. overskud.
Hertil blev det oplyst at foreningen med nuværende
økomi/størrelse ikke skønnes at kunne magte dette, men der var
underskudsgaranti med biblioteket med hvem man skulle dele et
evt. overskud, men ved dette arrangement havde der været et
mindre underskud som blev dækket af underskudsgarantien.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen og man gik over til
amerikansk lotteri og efterfølgende auktion.

