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Bilag: 

Bilag 1: Regnskab 2013 

 

 

Punkt 1 – Valg af dirigent 

Søren Serritzlew blev valgt 

 

Punkt 2 – Valg af referent 

Susanne Vang blev valgt 

 

Punkt 3 – Bestyrelsens beretning 

Carsten Bagge Laustsen afgav mundtlig beretning. Der er p.t 13 medlemmer i foreningen og der er i 

årets løb indkøbt kunst for ca. 7.000 kr. – en blanding af malerier, keramik og kollager. Carsten gav 

en præsentation af de indkøbte værker. 

 

Det har primært været Carsten, der har stået for ”opdagelse” af værkerne, som efterfølgende er 

præsenteret for den øvrige bestyrelse til godkendelse inden køb. Der opfordres til, at foreningens 

medlemmer gerne må komme med forslag til indkøb. 

 

Søren Serritzlew afrundede punktet med en tak til Carsten for det store arbejde, der er lidt 

begrænset af et ikke særlig stort budget. 

  



Punkt 4 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 

Regnskabet uddelt på mødet, gennemgået og godkendt. 

Under dette punkt var der snak om, hvordan foreningen kan rekruttere flere medlemmer. Der var 

flere gode forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med bl.a.: 

Permanent udstilling af de indkøbte værker i det store mødelokale (1330-126) 

Opslag med tilmeldingsmulighed i personaleloungen 

 

Punkt 5 – Valg af bestyrelsen samt valg af en suppleant 

Bestyrelsen samt suppleanten blev enstemmigt genvalgt. 

 

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet på 600 kr. pr. år fastholdes. 

 

Punkt 7 – Indkomne forslag 

Der var ingen rettidige indkomne forslag. 

På mødet var der forslag og drøftelse af en vedtægtsændring vedr. udlodning af indkøbte værker. 

Det var et forslag om, at man kan gemme sit lod, hvis man et år ikke ønsker noget af det indkøbte 

eller man ikke bliver udtrukket. Bestyrelsen arbejder på et endeligt forslag til vedtægtsændringen. 

Forslaget bliver mailet til afstemning hos foreningens medlemmer. 

 

Punkt 8 – Udlodning af værker 

Udlodningen af værkerne foregik i god ro og orden. 9 af foreningens medlemmer fik et stykke kunst 

med hjem. 

 

Punkt 9 – Eventuelt 

Kort drøftelse af indkøbspolitikken som endte med, at den nuværende indkøbspolitik fortsættes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


