
TISVILDE KUNSTHUS –  
Referat fra generalforsamling 30. april 2017 
 

2. maj 2017
 
14 medlemmer er mødt ind. 
 
Referat: 
 
1) Valg af dirigent og referent 
Søren Grene (dirigent) og Katrin Lacart (referent) 
 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
51--- medlemmer – andet år i træk :-) 
Fotokursus – Katrin og Ralf 
Medlemsmøde 
Croquis modeltegning – Pia Pape 
Juli – udstilling på Posthus i Gilleleje 
Billedefestival 
Hundested – X-Porten 
August – Kildemarked 
Oktober – Tegning i akvarel – Pia Pape 
Portrætkursus med Mads Rye 
November – medlemsmøde 
 
Planlagte kurser og udstillinger og udflugter for 2017: 
 
Der er indtil videre planlagt 5 udstillinger i år: Ågalleriet i Frederiksværk, Billedefestival i juli 
og Kildemarkedet i august. Det gamle posthus i Gilleleje ligeledes i  august og i 
efterårsferien udstiller vi igen i X-Porten i Hundested. 
 
Desuden tilbydes indtil videre tre kurser – Maleri med Robert McLean, Ler-croquis med 
Jeanette Brønsted og portrætmaling med Mads Rye. 
 
Som udflugt har vil pt planlagt vores udflugt til Christiania den 3. maj. 
 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Bliver forelagt af Lene Kjær, vores kasserer: 
Regnskabet bliver godkendt af medlemmerne 
48 medlemmer til d.d. 
 
 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse 
Indtægter: 8.000,-kr 
Udgifter: 16.900,-kr 
Budgettet er blevet godkendt af medlemmerne. 
 
5) Fastsættelse af kontingent 
Kontingent bliver uændret til næste år – 200 kr. 
 
6) Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
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7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lene Kjær – genvalgt 
Hanne Aagaard Jensen – genvalgt 
Margrethe Hansen – genvalgt 
Katrin Lacart – valgt ind igen 
 
Valgt for 2 år i 2016 
 Ralf Lacart 
Søren Brøns 
 
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Aktuel vælges ingen suppleanter til bestyrelsen. 
 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Hans Christian Errebo 
Revisorsuppleant: Søren Grene 
 
10)  Eventuelt: 
Planlægning af en aktivitet foran Ågalleriet for at lokke publikum ind i udstillingen. 
 
Vi mødes til forårsfrokost på Ågalleriet den 7. maj kl. 13. 
Adressen er: Hans-Futtrups-stien i Frederiksværk - alle er velkommen. 
 
Der  er medlemsmøde den 10. maj kl. 19 på Møllestien 3 i Helsinge. Her foreslås det bl.a 
at vi snakker om events – der bedes om ideer til medlemsmødet. 
 
Udflugt til Christiania den 3. maj 
  
 
 


