
TISVILDE KUNSTHUS - generalforsamling 10. april 2016 
Referat 
 
 

 

Valg af dirigent: Søren Grene 
 
Mødet er lovligt indkaldt. 
 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 
 
Hanne fortæller om aktiviteter, kursus, udstillinger, møder osv. der har været i det sidste år 
 
−et spændende år med et meget bredt spektrum aktiviteter 
−der blev mange K51 kroner produceret og solgt til Billedfestival og Kildemarkedet 
−medlemsmøder og aktiviteter i 2016 – kurser og udstillinger som mest ønsket af 
medlemmerne   
 
Forelæggelse af det reviderende regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
−regnskabet er blevet godkendt – revisoren havde heller ikke nogle anmærkninger  
−der har ikke været spørgsmål til dette 
 
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse  
 
−bliver forlagt if. budgetopstilling 
−der kommer diverse spørgsmål (Yvonne, Lone) omkring hvad pengene skal bruges til... 
fortsat til kurser, betaling til udstillinger etc.... også fx events hvis medlemmer kommer med 
forslag til dette 
−der kommer ros (Hans Christian) til at pengene bruges til de forskellige arrangementer og 
kurser 
−der spørges ind til udstillingsmuligheder om vinteren 
−der spørges ind til mulighed for en udstilling i ”Underværket” i Fredensborg –der følges 
op på dette 
 
Foreningen godkender både regnskabet og budgetopstillingen...  
 
−der fortsættes med snak om udstillingsmuligheder … 
fx Farum Kulturhuset – Yvonne som tovholder melder ud at der skal laves et bilag til de 
oprindelig indberettede dokumenter med nye billeder (3-4 stykker) etc. for at præsentere 
vores videreudvikling og vores nye medlemmer: Interesserede medlemmer skal indsende 
igen deres korte profil og billeder inden årets udgang (ca. september/oktober/november 
2016 – reference Tisvilde Kulturhus – Yvonne Gradert). Yvonne undersøger 
muligheden for udstilling af skulpturer og hvad der tages i provision – udstillingsobjekter er 
forsikret (mere vejledning herom til efteråret).  
− 
Kontingent fortsætter som før... 200,-kr 
 
 
 
 
 



TISVILDE KUNSTHUS - generalforsamling 10. april 2016 
Referat 
 
 

 

Valg til bestyrelsen: 
 
3 står ikke til genvalg fordi de er blevet valgt for 2 år i 2015: 
Hanne Aagaard Jensen – Formand 
Katrin Lacart – sekretær 
Lene Kjær – kasserer  
 
Til valg: 
 
Ralf Lacart – Næstformand – genvalgt 
Søren Brøns – bestyrelsensmedlem - valgt 
 
Margrethe Hansen – suppleant – genvalgt  
Rand Rødbroe - suppleant – valgt 
 
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år: 
Hans Christian Errebo – revisor – genvalgt 
Søren Grene – revisorsuppleant – genvalgt  
 
Lise Runge vil gerne sørge for planlægning af generalforsamlingen igen.  
 
Eventuelt: 
 
−K51 kroner – hvad, hvordan... - det fortælles og der kommer forslaget fra Hanne at vi 
begrænser salget til Kildemarkedet fordi der går de bedst... forslag om at sætte dem i 
rammer... der synes bedst om at der præsenteres nogle få i rammer og ellers sælges 
rammerne ved siden af K51 kroner 
−hvor holdes møderne (bestyrelsen) – rundt omkring hos bestyrelsens medlemmer … 
ellers hos Hanne.  
−medlemskort til Louisiana (Hanne undersøger), kan forening meldes ind i kunstavisen... 
bliver modtaget meget positiv – åben for nye/yderligere forslag.  
−Udstillingsmuligheder – Allerød Kirkehavegård ...Underværket i Fredensborg...   
−aktiv – levende sted – Tisvilde Café??? - Thorkild... Thorvald... Lise kontakter mhp. 
måske at få lov at hænge billeder op – fx i vinduerne... - Bymose Hegn – Helene Kilde og 
m.m.  
−markedsføringsmateriale – bannere og plakater til stander... - god idé – blev vedtaget – 
stor banner skal laves om... Søren Brøns tager sig af det...  
−Præsentation af fotokursus den 7.-8. maj 2016 ”Hvordan får man sit eget postkort-foto – 
et billede man kan være stolt af :-)” 
 
 
 
 
 
Referent 
Katrin Lacart – sekretær 


