
Referat af Generalforsamling d. 6 oktober 2010. 
 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Peter Nielsen. 

Dette blev godkendt. 

 

Pkt. 2. Formandens beretning. 
Margit informerede om bestyrelsens sammensætning. 

 

Vesthimmerlands Kunstforening har 360 medlemmer. Nogle er faldet fra, men 13 nye medlemmer 

er kommet til.  

Bestyrelsen har afholdt 7 møder samt et opsummeringsmøde med museumsleder Broder Berg og 

bestyrelsesformand for kunstmuseet Else Kragh.. 

Nyt tiltag i forbindelse med Efterårsudstillingen er Per Nørgaards guidede rundtur i Års. Sidste år 

var turen velbesøgt, men grundet optog i Års netop på denne tid i år, bevirkede at der ikke var så 

mange deltagere som sidste år. Turen blev alligevel oplevelsesrig. 

 

Bestyrelsen har igen haft den glæde at kunne donere et pengebeløb fra Jubilæumskontoen til køb af 

kunst i Vesthimmerland . Johannes V. Jensen museet har fået 75.000 kr til en indkøbt  buste af Joh. 

V. Jensen udført af den anerkendte skulptør Hans Pauli Olsen. Busten ligger i i magasin indtil 

indvielsen af museet. 

Margit fortalte videre om Sommerudflugten, som gik over Nibe, hvor morgenkaffen blev indtaget, 

videre til Lisbeth Fast, som fortalte om sin kunst. 

På Kunsten i Ålborg så vi på Allan Otte´s store værker. Frokosten blev indtaget  i Cafeen her. 

Vrå udstillingen havde et væld af kunstneriske udtryk, som vi kunne fordybe os i. 

Der var også mulighed for at se Erik Heides udsmykning af Vrå kirke, og Berta og Svens Engelunds 

grav med gravsten i granit og blå bemaling udført af Erland Knudsen Madsen. 

Sidste punkt på programmet var et besøg i Guddomholm kirke, dens udsmykning og ikke mindst en 

fortolkning af Jens Anker Bechs altertavle. En spændende afslutning på udflugten. 

 

Påskeudstillingen havde lidt over 1000 besøgende. Hanne Støvring holdt en god åbningstale, og der 

var underholdning af ved sanggruppen Vika-jenne. Salget var godt. Der var fin pressedækning, især 

fra Nordjyske. 

 

Vores Efterårsudstilling slutter på fredag.. Vi glæder os over, at godt 100 deltog i Ferniseringen. 

10 af kunstnerne deltog i ferniseringen. Der var underholdning af ” De seje sild ” 

Vi har fået pænt respons på udstillingen og løbende har der været en større interesse for udstillingen 

end de forrige år. Salget har også været godt. 

 

Pkt. 3. Kasserens regnskab. 
Regnskabet blev uddelt og gennemgået. 

Trods flere udgifter og manglende sponsorering fra flere, blev regnskabet s resultat rimelig. Et 

underskud på 1.095,14 kr må siges at være i orden. Formuen er på. 29.170,59 kr. 

Jubilæumskontoen er p.t. 320.474,12 kr. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 



Kontingentet har ligget fast i mange år, men da udgifterne stiger og sponsorerne trækker sig, 

foreslår bestyrelsen en forhøjelse fra 100 kr pr. medlem til 125 kr. 

Dette blev godkendt. 

 

Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Mogens Holm, Margit Halskov, Holger Svindt og Eskild Bergholt. Alle ville gerne 

modtage genvalg. 

Dette godkendtes. 

 

Pkt. 6. Valg af suppleanter. 
På valg var.Vibeke Timling og Carl Peter Christensen. Begge ville gerne modtage genvalg. 

Dette blev ligeledes godkendt. 

 

Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Revisor Aage Hansen og suppleant Jens Munk Christensen ville gerne modtage genvalg. 

Godkendt. 

 

Pkt. 8. Behandlin af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 9. Eventuelt. 
Holger tilbød rabatsalg af plakaten fra Efterårsudstillingen. 50 kr. Dette benyttede mange sig af. 

 

Et medlem havde ikke fået information over mail, på trods af tilslutning til denne mulighed. 

Mogens var opmærksom på dette, og fik mailadressen igen. 

 

Pkt. 10. Afslutning fra formanden. 
Margit takkede og gav ordet til Peter. 

Peter takkede for god ro og orden, samtidig med, at han takkede bestyrelsen for deres store arbejde  

8o medlemmer var tilstede. 
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