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Referat 
 6. august 2020

Deltagere 14 inkl. dirigent (Søren Greene) og referent (Katrin Lacart) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
- lovlig indkaldelse bekræftet ifl. vedtagelserne 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – se bilag. 
Desuden drøft af udstillingen på X-Porten i 2021, 15-20 juni – K51 tilmelder sig og skal betale en 
depositum, deltagerne skal betale et mindre depositum som ikke betales tilbage ved afbrud. 
Desuden tænkes til aktiviteter under udstillingen såsom aktiv fremstilling af kunst. Tilmelding ca. 
september 2020. 
Medlemsmøde måske ifm udstillingen på Kulturhuset i Helsinge – og der tænkes ligeledes på 
noget aktivitet under dette så vi lokker flere til. Der søges togholder til dette. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
Kasserer Lene Kjær. Regnskab fra 2019 – vi bruger en lille smule af vores formue - 54 medlemmer 
nu. I alt underskud ca. 1700 Dkr. Regnskabet er blevet godkendt af medlemmerne. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 
Kasserer Lene Kjær. Budgetforslaget er blevet godkendt af medlemmerne. Der blev lige taget op 
hvad der egentlig sker med pengene hvis K51 Tisvilde Kunsthus skulle lukke foreningen – og der 
står klar i vedtægterne at pengene ved foreningens ophør går til lokale kunstforeninger... 
Der blev spurgt ind til om kursusudbydere på trods af Corona og mindre deltagerantal kunne få 
deres fulde beløb – det må besluttes på bestyrelsesmødet om der skal laves om på rammerne, 
eller om der skal besluttes noget ift en yderligere krisesituation. 

5. Fastsættelse af kontingent  
– vedtaget ved ingen ændringer – Kontingent 200,-DKr./År. 

6. Behandling af indkomne forslag  
– ingen indkomne forslag. 
Ros til bestyrelsen for fyldestgørende arbejde.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Hanne Carlsen er blevet genvalgt – ingen andre har stillet op.  
Genvalgene i næste år skal planlægges i god tid fordi der skal genvalges 6 
bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Suppleant 1: Suzanne Fendt – ønske: ikke genvalg 
Suppleant 2: Hanne Stender – fortsætter gerne og det er med glæde vedtaget 
Der blev ikke fundet frem til en anden suppleant, så der fortsættes med 1 suppleant fra 2020 til 
2021. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
HC Errebo genvalgt til revisor og Søren Greene genvalgt til revisorsuppleant. Vedtaget af 
medlemmerne. 

Eventuelt 
Stemmeret ved generalforsamling er kun dem, der har betalt kontingent. 
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For fremtiden ingen CVer mere på nettet - please oplys selv hvis du ikke vil stå med dit navn på 
hjemmesiden. 

Kurser i efteråret: 
Keramik – drejekursus d. 3.+4. oktober 2020 i Hornbæk 
Keramiker Thomas Johnsen, Hornbæk, vil introducere os til grundlæggende drejeteknik. 
Kun 4 deltager. Der anvendes stentøjsler. Vi skal dreje i to dage på lydløse drejemaskiner. De 
færdiggjorte ting der blev drejet, færdiggøres, glaseres og brændes på en nærmere aftalt dag. 
Tovholder: Hanne Carlsen hanne@hannecarlsen.dk 

Croquis akvarel d. 25. oktober 2020 Akvarel med model hos Lisbeth Hedegaard i Vejby. 1 dag – 5 
timer. Tovholder Pia Vestmar og Margrethe Hansen. 

Lercroquis i november i Ramløse. Tovholder Margrethe Hansen og Søs. Invitation med priser 
bliver udsendt for  tilmelding. 

Udstilling i X-Porten d. 15-20. juni 2021. Tilmelding i september 2020 med betaling af depositum, 
som ikke kan refunderes. Resten betales i foråret 2021. Ca. 800,- DK per deltager. 

Udstilling/workshop i Helsinge kulturhus 30. + 31. oktober + 1. november, Periode 29. oktober – 
13. november 

Tovholdere???, Lis Glidal vil gerne være med i togholder-klubben hvis foreningen 
Kunstværkstederne kan være med. Deltagelse gratis, men overveje ekstra fx hængende kunst... 
Søren har en wire som kan bruges til de 12 meter imellem... eller sjove figurer til at blive 
fotograferet bagved.... kom gerne med forslag/ideer. Sussie Krappel - gilleleje, Hanne Kadziola - 
Ramløse, Katrin LaCart … snakker sammen... og  prøver atfinder ud noget. 

Medlemsmøde - Vi satser på at få arrangeret et medlemsmøde i efterår/vinter 2020 bl.a. Med 
fokus på kalenderen for 2021. Skal det være med jubilæumsfrokost- evt. kombineret med 
workshop i Helsinge? Det er 10 års jubilæums arrangement... tag den spændende udfordring og 
vær med. Vi glæder os til din udmeldning. Måske lidt historie ind i det – Katrin har billeder... 

Robert Mc Lean – kursus i efteråret er der meget interesse for. 

Forfatter - Katrin Lacart. Jeg præsenterer min bog som udkommer snart. ”HOW TO SURVIVE 
CRISES”. Løsninger og redskaber til et bedre liv. På baggrund af 13 autentiske cases fra 
Coronapandemic, at miste et barn, skilsmisse, at leve med en kronisk sygdom, udsat for cyber – 
kriminalitet … hvordan man kommer igennem en krise og hvordan man får et bedre liv igen. 
Spændende for alle. De første 600 bøger kan bestilles gratis på: https://www.designmanagement-
publisher.com/freebook-howtosurvivecrises 

Mødet slutter kl. 21:10.  
Katrin Lacart – sekretær 

Så vil jeg gerne give jer en kreativ tip – tit vil man jo gerne fjerne baggrunden på et billede og der 
findes et program, jeg kan anbefale https://bit.ly/photo-backgroundtrimmer (14 dage gratis prøvetid  
og meget nemt at arbejde med). Velbekomme. Kærlige kunstnerhilsner. Katrin :) 


