
 

Generalforsamling  2015 
Referat af ordinær generalforsamling i 51Tisvilde Kunsthus den 19. april 2015 

 

1) 

Valg af dirigent: Søren Grene.  

Valg af referent: Lene Kjer.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2) 

Formandens beretning: Hanne Aagaard Jensen fortalte om årets gang, formandsskifte, 
samt om diverse kurser. Beretningen vedlægges. 

3) 

Årets regnskab 2014, revideret af Hans Christian Errebo, blev fremlagt og gennemgået 
af Rasmus Pape. Der blev bemærket en nedgang i antal medlemmer, samt at sætte 
fokus på ansøgninger af legater i det nye år.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4) 

Budgetforslag 2015 blev fremlagt og gennemgået Katrin Lacart , suppleret af Hanne 
Aagaard Jensen om kurser/kursusindtægter. 

Generalforsamlingen godkendte budget 2015. 

5) 

Kontingent 2016. Bestyrelsen fremlagde forslag til forhøjelse af kontingent fra kr.150,- 
til kr. 200,- og pr. par kr. 350,-. 

Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

6) 

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen fremlagde forslag om 
ændringer til vedtægter. Samtlige punkter/§ blev gennemgået og ændringerne 
vedtaget af generalforsamlingen. Reviderede vedtægter vedlægges. 

  



 

 

7) 

Valg til bestyrelsen. Genvalgt for 2 år er: Hanne Aagaard Jensen og Katrin Lacart. 

Valgt for 2 år i 2014 er: Nicola Hartman, Ralf Lacart, Lise Runge og Katrine Pommer. 

Valg af nyt medlem til bestyrelsen: Lene Kjer 

8) 

Valg af suppleant til bestyrelsen: Margrethe Hansen 

9) 

Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalgt er: Hans Christian Errebo som revisor og 
Søren Grene som revisor suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. 

10) 

Eventuelt. 

Hanne Aagaard Jensen takkede dirigenten Søren Grene for godt arbejde og 
medlemmerne for god orden. Snakken gik videre om, kommende udstillinger i 
sommer, og om huset 51. Uffe Elander fortalte Lokal-historien om huset samt 
erhvervsforeningens medlemsskaberstyper m.v. Katrine Pommer foreslog Karinna 
Damgård, om hun eventuelt kunne hjælpe med ansøgning af legater. Mange ting var i 
støbeskeen, hvordan lokker vi unge til medlemskab af kunsthuset, brug af Møllestien i 
Helsinge, Musik i Lejet, flyers og meget mere.  

Jan List mente, vi skulle vende tilbage til visionen om et fast sted. 

En god generalforsamling sluttede. 

 

Bilag: 

Formandens beretning 

Reviderede vedtægter.      

 


