onsdag den 22 jan 2014

Referat fra årsmøde afholdt i Fuglsanghus tirsdag en 21. januar 2014.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Gruppernes beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse og valg af revisor
Eventuelt

Ad dagsordenens pkt.1: Valg af dirigent
Torben Frederiksen blev på Jørns opfordring valgt som aftenens dirigent.
Han takkede for valget og indledte med at meddele, at årsmødet var rettidigt indkaldt i henhold til
vedtægterne og dermed lovligt.
Ad dagsordenens pkt.2: Bestyrelsens beretning
Jørn aflagde vedlagte beretning om det forløbne år i foreningen.
Årsmødet godkendte beretningen og meddelte bestyrelsen decharge.
Ad dagsordenens pkt.3: Gruppernes beretning
Keramik: Inge Ravn berettede om tirsdagsholdet i keramik. Der er 8 personer, som arbejder flittigt
og engageret og inspirerer hinanden. De hygger sig i hinandens selskab. Har også fået godt gang i
stentøjsovnen. Var i maj på udflugt til Christiania, hvor de besøgte Kvindesmedjen og Henrik
Schützes værksted.
Glas: Knud Knudsen berettede om glasgruppen. Det er en lille gruppe på kun 3 aktive medlemmer.
Der arbejdes dels med genbrugsglas og dels med Bull Eye glas indkøbt af foreningen. Forbrug af
foreningens Bull Eye glas koster kr. 200- pr kg. Det koster kr.200 pr år at benytte foreningens
glasovn. Glasgruppen har eget glasværktøj til rådighed.
Der brændes også i mikrobølgeovn, der ligesom glasovnen er placeret i garagen ved Gutfeldthus.
Til mikrobølgeovnen er anskaffet en indsats, så den er klar til brænding af små ting i foreningsregi.

Klubtid er formelt mandag aften og onsdag formiddag. Da det ikke er hver uge, gruppen er i
Gutfeldthus, tilbyder Knud at stå til rådighed med demonstration af brug af ovn og værktøj, hvis
man kontakter ham på tlf. 51423624.
Malergruppen: Jette Vogelstrøm var fraværende
Grafik: Claus Pedersen var fraværende
Croquis: Steffen Bue var fraværende. Marianne Høyland fortalte, at der var to tegneaftener i foråret,
henholdsvis den 13. februar og den 13. marts.
Ad dagsordenens pkt.4: Fremlæggelse af regnskab
Annie Vabbersgaard fremlagde foreningens regnskab, som var uddelt til de fremmødte på årsmødet.
2013 endte med et overskud på kr. 442,97. I 2014 budgetterer bestyrelsen med et underskud på kr.
5000,00. Man har besluttet, at der skal indkøbes en ny printer for de penge.
Årsmødet godkendte regnskabet og tog det forelagte budget til efterretning.
Ad dagsordenens pkt.5: Fastlæggelse af kontingent
Kassereren foreslog kontingentet uændret. Dette blev bifaldet af forsamlingen.
Frist for indbetaling af kontingent er 28. februar.
Ad dagsordenens punkt 6: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Ad dagsordenens pkt. 7: Valg til bestyrelse og valg af revisor
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Vibeke Holm-Pedersen, Mia Bagge og Jørn Hansen. Mia
Bagge og Jørn Hansen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog valg af Inge Ravn og Merete Aaen samt genvalg af Vibeke Holm-Pedersen til
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog videre valg af Marianne Høyland og genvalg af Mogens Ohmsen, som
suppleanter.
Foreningens revisor, Hanne Frederiksen, var på valg, og bestyrelsen foreslog genvalg.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
Formanden takkede Mia Bagge for hendes indsats i bestyrelsen.
Birgit Schütte takkede formanden for hans store arbejde i foreningen. Der var klapsalver fra
forsamlingen.

Ad dagsordenens pkt.8: Eventuelt
Mogens Ohmsen holdt en lille tale for Jørn:
AK har bestået i 30 år med uændrede vedtægter. Jørn Hansen har formået at optimere foreningens
drift, så AK står stærkere end nogensinde. Der er styr på alt.
Nu sker der et vagtskifte. Nu skal vi bare sørge for at holde kursen.
Da vi startede AK, var der mange, som frygtede, at kunstnerne skulle blive tvunget ind i stramme
administrative rammer, og blive som alle andre. Derfor kalder vi ikke generalforsamlingen ved dens
rette navn, men årsmødet.
Da Jørn startede som formand gjorde jeg opmærksom på dette fænomen, men Jørn sagde: ” Folk vil
gerne administreres” – og det blev vi så - og vi har alle været tilfredse med det. Det må være fordi
Jørn har særlige evner på det felt.
Lad os råbe Hurra for Jørns fremragende ledelse i mange år. Tak!
Alle rejste sig og råbte Hurra for Jørn.
Derefter gjorde Jørn opmærksom på tilmeldingslister til udstilling på Louiselund og i Lægehuset
Kongevejscentret, som var lagt frem.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og hævede årsmødet..
Jørn takkede Torben Frederiksen for effektiv og venlig ledelse af årsmødet.
Aftenen fortsatte med bortlodning af de af foreningen indkøbte effekter.

Referent Merete Aaen

