Generalforsamling i Nordvestkunst 13. marts 2012 på Fjand Gårdbutik
Forud for generalforsamlingen er foregået fælles spisning,
som foreningen er vært ved.
Referent: Inge
Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens virksomhed i det forgangne år
Det reviderede regnskab
Fastsættelse af årligt kontingent for medlemmer
Forslag fra bestyrelsen vedr. revidering af vedtægterne for foreningen. Forslaget er
vedhæftet den på forhånd udsendte dagsorden
6. Information om ny hjemmeside til foreningen (Iben L.)
7. Status vedr. 2 kommende fællesudstillinger (Birthe & Iben Z.)
8. Indkomne forslag fra medlemmer (ingen indkomne forslag)
1.
2.
3.
4.
5.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Viggo Robert Jensen (modtager genvalg)
Anna Grethe Bundgaard ( modtager genvalg)
Iben Laursen (modtager ikke genvalg)
10. Valg af revisor
11. Evt.
Iben Laursen byder de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Ad 1 Valg af dirigent
Foreningen foreslår Thorstein Strandbygaard som dirigent. Thorstein modtager valget.
Dirigenten bekendtgør at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indvarslet.
Ad 2 Bestyrelsens virksomhed i det forgangne år
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder, på skift hos bestyrelsesmedlemmerne
Foreningen har gennemført 2 udstillinger:
1. Forårsmessen på Ausumgård med 28 deltagende kunstnere. Udstillingen var en positiv oplevelse,
hvor Kristian og Maria Karlshøj- Lundgaard havde styr på tingene.
Messen var velbesøgt, dog uden
det helt store salg.
Iben fortæller, at der på nuværende tidspunkt er 17 tilmeldte kunstnere til forårsmessen i 2012.
2. Efterårsudstillingen i Vemb med 37 udstillere.
Viggo Robert var tovholder på arrangementet og gjorde en stor indsats både før og under udstillingen.
Bestyrelsen arbejder videre med at arrangere endnu en efterårsudstilling i Vemb i 2012.
Medlemmerne opfordres til at tage del i pasning og ophængning af udstillingen.
Det har været dyrt at annoncere om udstillingen i Vemb, bestyrelsen vil overveje hvilke tiltag der skal
tages vedr. annoncering i år.
Vedr. flere årlige udstillinger, oplyses det, at bestyrelsen ikke har mulighed for at ofre mere tid på

dette end de allerede planlagte 2 udstillinger.
Der opfordres til nye ideer og forslag fra medlemmerne.
Hjemmesiden:
Der blev afgivet 3 tilbud vedr. oprettelse af vores nye hjemmeside, hvoraf vi valgte at fortsætte med
et forslag fra Jais.
Konceptet til hjemmesiden er bygget op i Bricksite. Bestyrelsen har lagt stor vægt på at
billedmaterialet på bl.a. kunstnerprofilerne fremstår professionelt, og vi har derfor allieret os med
Tommy Bay. Tommy har været en stor hjælp og har gjort det næsten gratis. Han stiller sig også til
rådighed for oprettelse af profiler på nye medlemmer. Hvert medlem har fået sin egen side med tekst
og billeder.
Foreningen har på nuværende tidspunkt 51 medlemmer.
Der er oprettet kunstnerforum, hvor det er muligt for medlemmerne at chatte og drøfte nye og gode
ideer. Det er et forsøg som forhåbentlig bliver positivt.
Iben afslutter beretningen med at fortælle, at hun stopper i bestyrelsen, og at vi dermed skal have
valgt en ny formand.
Ad 3 Det reviderede regnskab
Anna Grethe gennemgår regnskabet.
Der har vært et negativt resultat for året på 7.818,07 Kr. således at der nu indestår 52.508,60 Kr.
Det vil koste ca. 20.000 Kr. at få den nye hjemmeside etableret.
Anna Grethe besvarer spørgsmål vedr. regnskabet fra medlemmerne
Regnskabet godkendes
Ad 4 Fastsættelse af kontingent for medlemmer
Det foreslås at kontingentet forbliver uændret på 600 Kr. hvilket godkendes af generalforsamlingen.
Ad 5 Forslag fra bestyrelsen vedr. revidering af vedtægterne for foreningen. Forslaget er
vedhæftet den på forhånd udsendte dagsorden.
Vedtægterne er ikke revideret siden foreningen startede. Bestyrelsen har foreslået forskellige
ændringer.
Materialet gennemgås af Iben og rettelserne vedtages med ændringer og kommentarer.
Under pkt. 7 besluttes det, at formuleringen bliver stående. Medlemmerne kan komme med
ændringsforslag, som skal indsendes i tide til næste generalforsamling.
Proceduren for optagelse af nye medlemmer drøftes. Der er delte meninger om bl.a. censur. Hvem skal
beslutte om en ansøger er berettiget til at blive optaget som medlem?
Ad 6 Information om ny hjemmeside til foreningen (Iben L)
Iben fortæller om hjemmesiden og svarer på spørgsmål fra de fremmødte.
Ad 7 Status vedr. 2 kommende fællesudstillinger ( Birthe & Iben Z)
Nordiske dage : 8 af foreningens medlemmer har vist interesse for udstillingen, men der har faktisk
ikke været tilmeldinger af kunstnere fra de øvrige nordiske lande.
Ret og Råds tidligere lokaler i Lemvig er stillet til rådighed for NVK.
Der er nuværende tvivl om arrangementet bliver gennemført. Afgørelsen vil snarest tilgå Birthe.
Lokalet i Lemvig står stadig til rådighed for NVK's kunstnere.
Der er 5 af de interesserede kunstnere tilstede her ved generalforsamlingen.
Forårsmesse på Ausumgård 12. - 13. maj.

Der er p.t. 17 tilmeldte kunstnere. For alle vil prisen blive 500 Kr. + betaling for stole og evt. spot.
Det kan ikke garanteres, at der ikke kommer andre kunstnere end NVK til at udstille på høloftet, ellers
fungerer det stort set som sidste år.
Der udleveres 4 armbånd pr. udstiller.
Iben Z sender mail om deadline og info for udstillingen
Lokaliteterne kan beses af de udstillende kunstnere den 24. april.
Ad 8 Indkomne forslag fra medlemmer (ingen indkomne forslag)
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne
Ad 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Viggo Robert og Anna Grethe modtager genvalg og genvælges.
Birte Sidelmann foreslås som nyt bestyrelsesmedlem og accepterer opfordringen. Birte vælges som
nyt bestyrelsesmedlem.
Ad 10 Valg af revisor
Den nuværende revisor ønsker ikke at fortsætte.
Per Kjeldsgaard tilbyder at starte som ny revisor, han vælges enstemmigt af medlemmerne.
Ad 11 Evt.
Kommentarer ang. Vemb udstillingen v. bl.a. Kathrine Færch
Der var for overfyldt og ikke plads til alle medlemmer.
Forskellige andre udstillingsmuligheder drøftes, alle foreningens medlemmer er meget velkommen til at
komme med nye forslag.
Der tales om udviklingen og historien i foreningen.
Kathrine Færch foreslår, at der afholdes halvårlige netværksmøder. Foreningen modtager gerne
konkrete forslag.
Generalforsamlingen afsluttes og Iben takkes for sin store indsats med en buket.

	
  

