
Generalforsamling i StatsKunsten - referat 
 

Dato: Onsdag den 2. marts 2016 
Sted: Store mødelokale, bygning 1330 
Deltagere: Søren, Thomas, Anne Mette, Carsten, Susanne, Vibeke, Jens, Helle, Niels. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af formand 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 2015 og budget 2016 v/kasseren 
5. Valg af bestyrelse (samtlige medlemmer genopstiller) 
6. Kontingent 2016 
7. Udlodning af kunst 
8. Evt. 

 

Ad 1) Valg af formand: 
Søren Serritzlew blev (gen)valgt som formand for StatsKunsten. 
 

Ad 2) Valg af referent: 
Anne Mette Kjeldsen blev valgt som referent. 
 
Ad 3) Formandens beretning: 
Søren gav ordet til Carsten Bagge Laustsen som orienterede om årets kunstkøb: 

− Vi er i år gået efter at indkøbe noget mere keramik og glaskunst, og de fine køb blev rost af de 
fremmødte. 

− Vi har desuden indkøbt 3 oliemalerier, og vi har desuden 5 malerier/litografier i overskud fra sidste 
års udlodning. 

 
Ad 4) Regnskab 2014 og budget 2015 v/ kasseren: 
Kasserer Anne Mette Kjeldsen orienterede om foreningens økonomi. Det er lykkedes at rette op på sidste 
års underskud på trods af, at foreningen er blevet et medlem mindre. Foreningen har en sund økonomi 
med en egenkapital på godt 650 kr. Vi sætter 200 kr. mindre af til udgifter til GF på budget 2016 grundet 
tilskud fra instituttet. 
 
Regnskab 2015 og budget 2016 blev godkendt af de fremmødte – revisorpåtegning fra Georg Sørensen 
afventer. 



Ad 5) Valg af bestyrelse: 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Søren Serritzlew (formand), Anne Mette Kjeldsen 
(kasserer), Vibeke Lehmann Nielsen (p.t. på barsel), Carsten Bagge Laustsen (indkøber), Susanne Vang 
(web-ansvarlig), og Sanne Schioldann Haase (suppleant). 
 
Ad 6) Kontingent for 2015: 
Kontingentet er fortsat 600 kr. i 2016. 
 
Ad 7) Udlodning af kunst:  
Udlodning af kunst indkøbt i 2015. 14 medlemmer deltog i alt i lodtrækningen og 5 medlemmer havdre 
lodder overført fra sidste år. Lodtrækningen blev foretaget af Vibeke Lehmann og resulterede i følgende: 
 

1. Morten V.: Peter Stengade fad 
2. Vibeke: Torsten Mosumgaard lille blå skål 
3.  Jakob: Gemmer lod til 2016 (prioriteret lille blå skål allerede udloddet) – har nu i alt 3 lodder 
4. Morten V.: 2. lod bortfalder 
5. Niels: Nina Gøtzche vaser 2 stk. 
6. Jakob: 2. lod bortfalder 
7. Helle: Stor blå glasskål 
8. Thomas P.: Mintgrøn stor glasskål 
9. Anne Mette: Gemmer lod til næste år 
10. Susanne: Bredtved maleri 
11. Søren: Knus E. Skou maleri 
12. Carsten: Brynjulf maleri 
13. Jens: Erik Rasmussen maleri 
14. Susanne: 2. lod bortfalder 

 
Lodder til næste år: 
Sanne: 2 stk. 
Georg: 1 stk. 
Jørgen: 2 stk. 
Anne Mette: 1 stk. 
Jakob: 3 stk. 
 
Ad 8) Evt. 

− Vi udlodder ikke kunst efter GF. Vil man bruge sit lod (og/eller evt. gemte lodder), skal man aflevere 
en prioriteret kunstliste før årets GF. 

− Forslag til næste års GF til vedtægtsændring: ”Kunst som ikke er blevet udloddet efter at have 
været med på 2 års GF i træk foræres væk efter simpel lodtrækning blandt interesserede 
medlemmer efter følgende kriterier: 1. Medlemmet skal være til stede på GF eller, 2. Medlemmet 
skal have fremsendt en prioriteret liste til formanden forud for GF indeholdende mindst ét af disse 
værker, og 3. Hvert medlem kan maksimalt få et ekstra kunstværk gennem denne lodtrækning.”  

 
Anne Mette den 08.03.2016 
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