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Referat 

Stiftende generalforsamling i StatsKunsten 
 

Dato: Den 5. april 2013 kl. 19.00 

Sted: Medarbejderloungen på IFSK, bygning 1330 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Orientering om indledende møde og idéen bag foreningen 

4. Stiftelse af foreningen i henhold til fremsendte forslag til vedtægter (bilag 1) 

5. Afgørelse af navnekonkurrence 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelsen samt valg af en suppleant. Følgende er villige til at modtage valg: 

- Carsten Bagge Laustsen 

- Vibeke Lehmann Nielsen 

- Susanne Vang 

- Søren Serritzlew 

- Anne Mette Kjeldsen 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

Bilag: 

Bilag 1: Forslag til vedtægter for kunstforeningen ved Institut for Statskundskab, AU 
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Ad 1) Valg af dirigent 

Søren Serritzlew blev valgt. 

 

Ad 2) Valg af referent 

Anne Mette Kjeldsen blev valgt. 

 

Ad 3) Orientering om indledende møde og idéen bag foreningen 

Carsten Bagge Laustsen orienterede om idéen bag foreningen jf. vedtægterne og forslag til 

indkøbspolitik i henhold til initiativgruppens forslag. 

 Vi forpligter os ikke umiddelbart på at arrangere kunstomvisninger, foredrag etc., men Susanne 

undersøger foreløbig, hvad et familiekort til Aros koster for virksomheder (så vi kunne have det 

liggende som et, man kan låne) 

 Folk er velkomne til at arrangere diverse arrangementer, hvis det viser sig at være levedygtigt 

 Der bliver én indkøbsansvarlig i bestyrelsen, som forestår alle kunstindkøb til foreningen under 

rådslagning med de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter interesse 

 Vi indkøber ud fra en bred kunstforståelse, dvs. billedkunst, grafik, tryk, skulptur, keramik osv. af 

nyere såvel som ældre dato, kendte og ukendte kunstnere (dog ikke fx installationskunst og kun 

mindre skulpturer og keramikværker) 

 Der indkøbes både værker i den billige ende, dvs. 0-1000 kr., i mellem klassen 1000-5000 kr. samt 

enkelte værker over 5000 kr. afhængigt af kassebeholdningen 

 Alle foreningens værker kan ses på foreningens hjemmeside (som skal oprettes evt. som en del af 

IFSK hjemmesiden men med adgangskode) og ved indkøb af større værker skal bestyrelsen altid 

orienteres 

 Alle medlemmer er velkomne til at komme med indkøbsforslag til generalforsamlingen og løbende 

Anne Mette Kjeldsen orienterede om initiativgruppens holdninger til de praktiske spørgsmål. 

 Udlodning af kunst sker hvert år på generalforsamlingen ved simpelt udtræk 

 Medlemmer får et lod pr. betalt kontingent, dvs. et årligt lod 

 Lodder kan overføres fra år til år, hvis man ikke vinder 

 Når man vinder et kunstværk bortfalder alle ens lodder 

 Folk må gerne internt bytte billeder efter generalforsamlingen, hvis de ønsker det, men det er ikke 

noget, bestyrelsen er involveret i 

 Vi tilstræber at ca. 1/3 del af medlemmerne vil vinde et kunstværk hvert år 

 Kontingent betales en gang årligt, og vi stiller forslag om 600 kr.  
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Ad 4) Stiftelse af foreningen i henhold til fremsendte forslag til vedtægter (bilag 1) 

Det blev besluttet at stifte foreningen med følgende rettelser til vedtægterne: 

- §1: Foreningens navn indføjes 

- §9, stk. 7: Rettelse af slåfejl 

- §10, stk. 1: Præcisering af kvalificeret flertal nødvendigt ved opløsning af foreningen 

 

Ad 5) Afgørelse af navnekonkurrence 

Følgende forslag var modtaget: 

- StatsKunsten (Georg Sørensen) 

- State of the Art (SoA) (Gert T. Svendsen) 

- Det store kunstkup (Carsten Bagge Laustsen) 

Ved simpelt flertal blev ”StatsKunsten” vedtaget og Geord er dermed den heldige vinder 

 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

600 kr. årligt blev vedtaget. Beløbet kan ændres på den årlige generalforsamling. 

 

Ad 7) Valg til bestyrelsen samt valg af en suppleant 

Følgende blev valgt: 

- Carsten Bagge Laustsen 

- Vibeke Lehmann Nielsen 

- Susanne Vang 

- Søren Serritzlew (formand) 

- Anne Mette Kjeldsen (kasserer) 

Navn på suppleant følger… 

 

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Navn på revisor og suppleant følger… 
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Ad 9) Indkomne forslag 

Intet. 

Ad 10) Eventuelt 

Der bliver oprettet en konto hurtigst muligt, hvor nye medlemmer kan indbetale 600 kr. 

 

 


