Kunstforeningen Juel Verland Art
Ordinær generalforsamling d. 02.05.2020
kl. 16 – 18.00 i galleriets lokaler, Smedelundsgade 31A, 4300 Holbæk.
Referat - ordinær generalforsamling
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Kasserer fremlægger regnskab for 2019.
5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende er på valg og modtager genvalg: Bo Verland
Følgende træder ud af bestyrelsen og modtager ikke genvalg: Kenn Thomsen, Susanne
Bruggisser, Lenda Attermann Rasmussen.
Følgende er ikke på valg og fortsætter i den nye bestyrelse: Henrik Falk Hansen, Lone
Ottosen, Anne-Grethe Poulsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
10. Bortlodning af indkøbte og eventuelt donerede værker.
-------------ooooo000ooooo-----------Fremmødegevinst - bestyrelsen udvælger et af de indkøbte værker til udlodning blandt fremmødte
medlemmer til generalforsamling. Udlodningen af dette værk foretages efter hovedtrækningen og
alle tilstedeværende medlemmer har et lod hver. Derudover har galleriet også i år doneret et værk til
en ekstra fremmødegevinst.
Hvis I er forhindret i at møde op på generalforsamlingen og dermed ikke kan vælge et kunstværk
såfremt I bliver udtrukket, så kan I afgive en fuldmagt ved at sende en prioriteret liste til
kunstforeningen eller bede et andet medlem tage den med på generalforsamlingen. Hvis dit lod

bliver udtrukket og vi ikke har en liste fra dig, vil bestyrelsen efter bedste evne vælge et værk efter
at alle numre er udtrukket er foretaget - så en rigtig god ide enten at møde op eller sende listen:)
Hvis I har nogen forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes I sende dem på
e-mail til formand Henrik Falk Hansen: ahfalk@mail.tele.dk og cc: til bo@verland.dk senest d. 14.
marts.
Der er indkøbt værker til udlodning blandt alle medlemmerne og derudover er der indkøbt 1 værk til
særskilt udlodning blandt erhvervsmedlemmerne.
Værkerne kan ses udstillet i galleriet.

Værker indkøbt i 2019 - udloddes på generalforsamlingen maj 2020

1. Janusz Tyrpak kr. 6.500

2. Susan Otvig Busch kr. 3.700

3. Torben Gammelgaard kr. 5.000
(Erhvervstrækningen)

4. Torben Gammelgaard kr. 5.000

5. Catherine Monmarson kr. 2.400

6. Dorthe Steenbuch Krabbe kr. 4.000

7. Inge Hørup kr. 3.500

8. Følger med nr. 7 - Kunstbog Inge
Hørup

9. Claudie Poinsard kr. 3.800

10. Nina Rikke Cederberg kr. 3.400

11. Claudie Poinsard kr. 1.700
(Fremmødegevinst skænket af galleriet)

12. Kunstbog - Jens Galschiøt
(Fremmødegevinst)

