Generalforsamling
Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00
på Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56
Dagsorden i henhold til Love for Birkerød Kunstforening:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Valg af bestyrelse
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Kustoder
Eventuelt

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling.
Efter generalforsamlingen trækkes der lod om de i 2019 og 2020 indkøbte kunstværker.
Indkøbt kunst til bortlodning på generalforsamlingen vil blive udstillet i kantinen
fra kl. 18.00 til 19.00 torsdag den 2. september 2021 umiddelbart inden generalforsamlingen.
Der vil som sædvanlig være mulighed for at købe vin, øl og vand – medmindre der skulle blive
indført fornyede corona-restriktioner.
Hav corona-pas med!
Ad punkt 4: Ændring i Love for Birkerød Kunstforening
§2: Foreningen vil samle medlemmerne til foredrag om kunst, eventuelt i forbindelse
med forevisning af film og lysbilleder […]
Vi foreslår ændring ti:
Foreningen vil samle medlemmerne til foredrag om kunst, eventuelt i forbindelse med
forevisning af film, power point eller lignende […]
§ 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Vi foreslår ændring til:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ad punkt 6: Inge Svejgaard, Kirsten Jeppesen og Nils Bjervig er ikke på valg.
Inge Vinten og Peter Kühn er på valg og villige til genvalg.
Ad punkt 7: Bestyrelsen foreslår, at Lone Tonnesen og Helle Frøjk Knudsen vælges.
Ad punkt 8: Bestyrelsen foreslår, at Georg Møller og Bent Nielsen vælges.
Husk inden generalforsamlingen at tjekke, om du har betalt kontingent for 2020-2021
– for en sikkerheds skyld – og for at kunne deltage i udlodningen af de indkøbte kunstværker.
Birkerød Kunstforening
25. juni 2021

Regler for bortlodning af kunstværker ved generalforsamlingen.
I princippet har Birkerød Kunstforening medlemskaber for enkeltpersoner.
Hvis der er to navne angivet på medlemsnummeret, betragtes førstnævnte som bærer
af medlemskabet. Det er kun denne, der deltager i lodtrækningen.
Halvdelen af gevinsterne udtrækkes først blandt samtlige medlemskaber.
Resten af gevinsterne udtrækkes blandt de medlemmer, der er til stede på
generalforsamlingen.
Er det udtrukne medlem ikke til stede, trækkes der påny om gevinsten.

