Referat fra Generalforsamlingen tirsdag den 19.
Marts 2013
Der var hyggelig fællesspisning med et glas vin inden
generalforsamlingen som næsten alle fremmødte deltog i.
Der var mødt 18 medlemmer op til generalforsamlingen.
Desværre var vores formand Iben Zobbe nødsaget til at
melde afbud pga sygdom og sekretær Inge Dybdahl er på
ferie. Men heldigvis var resten af bestyrelsen tilstede.
Viggo bød velkommen til generalforsamlingen og især også
til vores nye medlemmer.
Valg af dirigent - Per blev valgt og kunne herefter
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Året der er gået - Anna Grethe fortalte at vi havde fået
ny hjemmeside som Jais Nielsen har etableret for udgift
17.630 kr og vil vedligeholde for 2.000 kr/året. Vi synes
det er blevet et godt resultat. Brug debatforum på
hjemmesiden. Login fås ved at sende en mail til Jais
Nielsen.
AUSUMGÅRD den 12+13 maj her deltog 18 kunstnere.
Arrangementet var godt besøgt og man bliver set.
VEMB EFTERÅRSUDSTILLING ultimo september med pæn
deltagelse. Jens Otto Nystrup holdt åbningstalen, Rita Grøn
og Kis Thesbjerg stod for musikken. Der var ca. 200
besøgende.
MEDLEMSANTAL vi er pt. 41 medlemmer -der er 12
udmeldinger siden sidste år.

Den nye bestyrelse bør undersøge hvilke forventninger
medlemmerne har til foreningen samt hvorfor andre har
meldt sig ud.
Vi anbefaler at Iben Zobbe sender formandens beretning
ud til medlemmerne -når hun er blevet rask igen.
REGNSKABET Anna Grethe gennemgik regnskabet. Og
det var underskrevet af revisor og bestyrelsesmedlemmer
inden afslutning af generalforsamlingen.
Spørgsmål til bestyrelseshonorar på 600kr - dækker for
kørsel, tid o.lign.
Der var for og imod merbetaling for deltagelse på
udstillinger - man har vedtaget at bruge af vores
opsparing.
KONTIGENT - vedtaget at fastholde de 600kr/årligt.
FORSLAG fra bestyrelsen om at kunne oprette 2 profiler
f.eks som Galleri og keramik for merbetaling på 300kr.
blev vedtaget.
FORSLAG om at lægge generalforsamlingen umiddelbart
før Skærtorsdag - Kan ikke vedtages da foreningens
vedtægter siger at generalforsamlingen skal holdes i marts
måned.
KOMMENDE FÆLLESUDSTILLINGER
AUSUMGÅRD den 4+5 maj - sidste tilmelding i fredags.
Der er fremvisning den 23 april fra kl. 14-18. Pt. Er 12
tilmeldte, 300 kr for deltagelse. Hvis hø-loftet så vil
varmekanoner være ønskeligt.

SANESEFESTIVAL I STRUER 10 august. Kunst i bybilledet.
GALLERIER med feks kun 3 kunstnere som Spinderiet i
Herning.
Forslag -prøv at kontakte Sognegården i Gimsing, Struer
om en udstilling.
Der er kontakt til Sweet Home i Vejrum måske der kan
blive en udstilling.
DA VINTI i SELDE - her har Birte været i kontakt med
stedet for at vi kunne komme på besøg.
Tidspunkt bedst i august/september. (Mit kæreste eje vil
blive sendt i TV MIDTVEST den 22 april - er optaget her.).
Forslag - deltagelse i Fjends kunstforening i Stoholm. Her
får man vurderet sin kunst.
Forslag -deltagelse i Oddesundbroens jubilæum - se mere
herom på Struers hjemmeside.
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Iben Zobbe blev genvalgt og Rita Grøn blev valgt med klap
og velkommen.
Men så manglede vi jo 2 medlemmer og efter en mail ud til
alle medlemmer og et par døgn senere er det nu dejligt, at
kunne byde Bodil Bjergbæk og Elsebet Bondgaard
velkommen og stor tak skal I ha.
Bestyrelsen består herefter af:
Iben Zobbe, Anna Grethe Bundgaard, Birte Sidelmann,
Viggo Robert Jensen, Rita Grøn, Bodil Bjergbæk, Elsebet
Bondgaard.
REVISOR - Per blev genvalgt.

EVENTUELT
Vembudstillingen 200 besøgende er for lidt. Annoncere
mere! 8,5x12 cm m/ farve i de 4 medier under Holstebro
for 3.600 ekskl. moms. Skal i avisen om onsdagen, som
udstillingen er om lørdagen. Annonnce med udstillernes
navne og mere farverig annonce.
VI SKAL PÅ FACEBOOK:
ElsebetBondgaard@gmail.com
www.bondgaardkeramik.dk
Vil gerne oprette en FACEBOOKgruppe og oplæg til nyt
NORDVESTKUNST KORT.
Tak for god ro og orden -og blomster til Birthe, Inge og
Maj-Britt .
Vi sluttede med kaffe og retrokage - sønderjysk
rugbrødslagkage.
Med venlig hilsen
Maj-Britt Schwartz
Fjand Gårdbutik/21. marts 2013

