REFERAT fra Generalforsamling i Nordvestkunst
torsdag den 21. marts, kl. 19.00
Vi var 20 medlemmer samt aftenens dirigent & kok samt aftenens kunstnergæst Glasmageren
Agnethe Maagaard.
Flere medlemmer havde taget deres kunst med til fotografering som Tommy Bay stod for.
Herefter et hyggelig socialt samvær med god spiseri og snakken gik livligt og så blev det tid
afholdelse af Generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – PER blev valgt og godkendte generalforsamling for lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens virksomhed i det forgangne år – Formandens beretning er vedhæftet og
blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab – BENTE fortalte om regnskabet – er godkendt og vedhæftet.
4. Fastsættelse af årligt kontingent for medlemmer - bestyrelsen foreslår dette uændret –
Kontingentet er forsat 300,-kr.

5. Forslag til vedtægtsændring for Nordvestkunst stillet af bestyrelsen så vi har mulighed for at optage
nye medlemmer fra Sydthy
Bestyrelsen foreslår § 1 Adresse ændret fra:
Foreningen Nordvestkunst er et netværk hjemmehørende i de 3 nye nordvestjyske kommuner: LemvigThyborøn, Struer og Holstebro. Postadresse er hos Formanden og Sekretæren.
TIL:
Foreningen Nordvestkunst er et netværk hjemmehørende i Nordvestjylland koncentreret i LemvigThyborøn, Struer, og Holstebro kommuner. Postadresse er hos Formanden og Sekretæren.
- Britta fortalte om bevæggrunden til udvidelsen og vi havde allerede besøg af Mariann på
generalforsamlingen som en af flere fra Sydthy. – Forslagsændringen blev GODKENDT.
6. Status om kommende fællesudstillinger – se i formandens beretning.
7. Indkomne forslag fra medlemmer – der var ingen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Inge Lis Bendix – ønsker genvalg, Britt Baunsgaard ønsker ikke genvalg, Bente Hornstrup – ønsker ikke genvalg – Vi er så glade for, at der
kom nye ind i bestyrelsen TAK til Inge Monrad Lindhardt (maler) og Ernst Svarre
Jørgensen (trædrejer) Suppleant: Peder Christensen (pileflet).
9. Valg af revisor – Anna Grethe Bundgaard og Per Kjeldsgaard blev valgt.
10. Evt. -

En kunstners fortælling om sin kunst og, hvor hun er nu. - Vi havde
inviteret glasmageren Agnethe Maaggard til at komme og fortælle om sin
kunst og den fantastiske rejse hun er på – SUPER GODT OG FLOT.
- og aftenen sluttede med kaffe & kage.
Bestyrelsen er herefter: Britta, Ernst, Inge, Inge Lis, Lili, Lisbeth & Maj-Britt og
første bestyrelsesmøde er aftalt til den 9. april.
Referat af Inge Lis og Maj-Britt 25. marts 2019

