
Odder Kunst og samling - generalforsamling 2020 

Referat af generalforsamling i Odder Kunst 3. september 2020 kl. 18.00 i KunstVærket, VitaPark 

 

Mindeord 

Jørgen Hejlsvig bød velkommen og indledte mødet med mindeord om afdøde æresmedlem Jon 

Bahl.  Forsamlingen rejste sig og mindedes Jon. 

1. Valg af dirigent 

Hans Jegindø blev valgt og konstaterede, at det først udmeldte tidspunkt var blevet lovligt udskudt 

på grund af Corona-pandemien. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse 

med vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning 

2019 var et rigtig godt år både med hensyn til udstillinger, øvrige aktiviteter og økonomi. Der har 

været en medlemsfremgang på 30 til nu 240 og økonomien har aldrig været bedre. Så her 4 år 

senere må fusionen betegnes som en succes. Foreningen har 50 års jubilæum i 2021 – det skal 

markeres, forslag velkomne. 

Formanden omtalte bl.a. overtagelsen af Hans Scherfigs maleri, der nu hænger flot ved indgangen 

til Rådhuset. Principielt skal det cirkulere mellem bidragyderne, hvis de vil betale den dyre 

forsikring.  

Beretningen blev godkendt. 

3. Drøftelse af bestyrelsens planer for det kommende år 

På grund af Corona-situationen har bestyrelsen pt ikke lagt de store planer for det kommende år. 

Jubilæet i 2021 skal selvfølgelig markeres og bestyrelsen agter at søge midler hos Odder 

Kulturforening og andre steder. 

Der var forslag om en tur til Hotel Royal i Aarhus med rundvisning af Hans Krull samt besøg på 

Samsø.  

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Kurt Christensen fremlagde regnskabet for 2019, der viser en rekordstor egenkapital på kr. 

100.997,88. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021 

Kontingentet blev fastsat uændret. 

 



6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

Jørgen Søes Hejlsvig og Gerda Jørgensen blev genvalgt. Peder Nors blev nyvalgt til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 suppleanter 

Ingrid Petersen blev genvalgt og Marianne Blichfeldt blev nyvalgt. 

9. Valg af 2 revisorer 

Erik Kjær og Knud Lauritzen blev genvalgt. 

10. Valg af revisorsuppleant 

Torben Rosleff blev genvalgt. 

11. Evt. 

Der var forslag om mere brug af facebook siden, markering af udstillinger ved Asylgade, indkøb af 

bedre mikrofon, maling af gulvet i smedeværkstedet. Bestyrelsen erindrede om, at der stadig er en 

flaske vin til medlemmer for at rekruttere et nyt medlem. 

Jørgen Hejlsvig takkede afgående kasserer Kurt Christensen for en meget stor indsats og overrakte 

en vingave. 

Hans Jegindø takkede for god ro og orden. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørgen Hejlsvig som formand, Hans Jegindø som 

næstformand, Peder Nors som kasserer og Jesper Hjort som sekretær. 

 

Referat Jesper Hjort 

 

 

 

 

 

 

 

 


