Referat af Kunstforeningen Æglagerets generalforsamling,
24. februar 2016.
Dagsorden, jvf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
Da formanden, Jan Ibsen, havde lagt sig med influenza, var det næstformand Tove Fisker, der bød
velkommen til mødet. Herefter blev generalforsamlingen afholdt efter den faste dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Finn Christiansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at formalia vedrørende indkaldelse
var overholdt.
2. Formandens beretning:
Næstformand, Tove Fisker, aflagde beretning for det forløbne år:
Årets forskellige udstillinger blev gennemgået. De har været meget forskellige og godt besøgt.
Der har desuden været et godt besøg af skoleklasser, børnehaver, sprogskolen m. fl., som også har
brugt det nye skoletjenesterum på depotet. Det er rigtig godt, at vi har fået etableret dette rum.
Det er en god base for de børn og andre grupper, der kommer i Æglageret.
Butikken hvilede i sig selv i 2015, men vi kunne godt tænke os, at den kunne blive et bedre
økonomisk tilskud til helheden. Hvis hvert enkelt medlem/sponsor køber for 30-40 kr. om
måneden i butikken - og gerne en kop kaffe – så ville det gøre en verden til forskel!
Der skal lyde en meget store tak til Æglager-vagterne (Søndagsvagterne), for den indsats I gør og
fortsat gør. Uden jeres hjælp ville det ikke kunne lade sig gøre at holde gang i et hus som
Æglageret. I er engagerede og gode ambassadører for Æglageret.
Caféen: Den dyre kaffeautomat er udskiftet med en billigere kaffemaskine. Med det kaffesalg og
chokoladesalg der allerede har været, er den næsten tjent ind. Så fremover vil det også være en
lille indtægtskilde.

Skulpturhaven – tak til Spar Nord for flagstangen som blev indviet med en lille højtidelighed i
oktober måned. Flagstangen bliver stående permanent. Skulpturerne udskiftes fra tid til anden.
Nogle har stået der meget længe – andre er kun på fransk visit. Tak til Søren Schaarup der sørger
for, at der altid er noget spændende at se på!
Plakat 2016: Tak til Sparekassen Kronjylland og danbolig der er plakatsponsorer i 2016. Et af
spørgsmålene på GF sidste år gik på berettigelsen af plakaten i disse tider, hvor hele måden at
kommunikere på er under kraftig forvandling. Vi har valgt at beholde plakaten og takket være
sponsorerne er det ikke nogen udgift for os.
Til slut blev der rettet en tak til:
- alle vore medlemmer og sponsorer for det bidrag de har givet os i 2015.
- til Holbæk Kommune for det årlige driftstilskud, der er med til at sikre, at vi kan have en
medarbejder i butikken og som giver et tilskud til driften.
- til husets bestyrelse fordi vi må være her i dette pragtfulde hus. Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan for
at være med til at skabe et levende hus i fortsat udvikling.
Og sluttelig en stor tak til bestyrelsen i Holbæk Kunstforening!
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Forelæggelse af revideret regnskab:
Morten Kenhof (kasserer) fremlagde regnskabet, der i år viste et lille overskud. Skønt en lille
indtægtsnedgang, fremviste regnskabet et overskud, da udgiftsbesparelserne nominelt var større
end indtægtsnedgangen, og derved sikrede det positive driftsresultat. Butikken har også opnået et
mindre overskud.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
Bestyrelsen har fremlagt et forslag vedr. valg af suppleanter. Forslaget blev vedtaget. Se
medsendte reviderede vedtægter.
5. Fastsættelse af kontingent:
Det årlige kontingent for enkeltmedlemmer (kr 300) og for ”husstandsmedlemsskab” for 2
personer på samme adresse (kr 550) bibeholdes.
Sponsorkontingent ligeledes uændret (kr 1600).
6. Valg til bestyrelse:
3 bestyrelsesmedlemmer: Tove Fisker, Morten Kenhof og Agnete Seidelin blev genvalgt. Vibeke
Wass har efter mange år i bestyrelsen valgt at trække sig ud af denne. I stedet indtræder
suppleant Signe Frost Vanggaard i bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter:
På baggrund af vedtægtsændringen (Pkt 4) blev der i år valgt én ny suppleant for 2 år. Som ny
suppleant valgtes Karin Lykke Groth. Karin er godt kendt på Æglageret, da hun de senere år har

haft ansvaret for croquis-tegneholdet , været kvartalets kunstner i butikken samt udstillet i
forhallen.
Peter Haarsted fortsætter som suppleant indtil næste GF hvor der vedtægtsmæssigt vælges 1
suppleant for 2 år i henhold til de nye regler om valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer:
Frank Petersen og Flemming Nybro Sørensen blev genvalgt.
9. Evt.:
Præsentation af Æglagerets nye hjemmeside.
Efter mange opfordringer til at lave en ny og bedre hjemmeside, er vi glade for nu at kunne
præsentere den helt nye hjemmeside! Signe viste via projektor de fremmødte, hvordan
hjemmesiden er opbygget, og hvor nemt det vil være at finde de oplysninger man måtte ønske. På
forsiden findes en kalender der viser kommende begivenheder på Æglageret: ferniseringer,
arrangementer m.m. Oplysningerne vil være forsynede med links til f.eks. kunstneres
hjemmesider. Desuden er der overskrifter, der indeholder oplysninger om alt vedr.
kunstforeningen og Æglageret – lige fra Æglagerets historie, billeder og omtaler fra kommende og
tidligere afholdte arrangementer til oplysninger om medlemskab m.v.. Butikken får også sit eget
menupunkt med præsentation af nyheder i butikken, kunsthåndværkere m.m.
Hjemmesiden får samme adresse som den gamle: www.aeglageret.dk, og vil, efter et par få dage
med den praktiske overflytning, være klar til besøg i løbet af marts.
10. Bortlodning af indkøbt kunst:
Modtagerne af årets 25 værker blev udtrukket.
Årets vindere blev i nævnte rækkefølge:
Karen Due, Mette Eggers-Lura, Morten Kenhof, Jørgen Ingemann, Anders Christensen, Kim Lind
Larsen, Inge-Lise H. Christensen, Ulla Frøstrup, Kim Schaumborg-Müller, Åse Storm-Hansen,
Annette Højman Hansen, Anette Sommer Wolters, Ulla Andersen, Christian Bisgaard, Lilli Raabo,
Solveig Hansen, Lene Trier, Lise Madsen, Lone Krüger.
7 heldige vindere, der ikke var til stede, har fået besked om deres held, og kan afhente deres
gevinster lørdag d. 5. marts kl. 12.00.
Auktion:
Som et forsøg, der har været afprøvet i andre kunstforeninger, blev et maleri søgt bortsolgt på
auktion. Maleriet blev ikke solgt, da der ikke fremkom bud, der dækkede maleriets kostpris.
Aftenen sluttede med amerikansk lotteri. Tak til alle fremmødte for en hyggelig aften!
Bestyrelse:
Jan Ibsen, Tove Fisker, Morten Kenhof, Agnete Seidelin, Erling Christoffersen, Hardy Andersen og
Signe Frost Vanggaard.
Suppleanter: Peter Haarsted og Karin Lykke Groth.

