
Referat fra Generalforsamlingen i Nordvestkunst den 23. marts 2017 

 

17 medlemmer var mødt til hyggeligt samvær og generalforsamling. 

Maj-Britt bød velkommen til generalforsamlingen – dejligt at der kom så mange medlemmer og at 

bestyrelsen foreslog Per til dirigent. 

Per takkede for valget 

Formandens beretning er vedhæftet. 

Beretningen blev godkendt. 

Regnskabet blev godkendt. 

Kontingentet på 300,- kr. godkendt. 

Nyt bestyrelsesmedlem Britt Baunsgaard. 

Nye suppleanter 1. Peder Christensen, 2. Anna Grethe Bundgaard. 

Revisor Per Kjeldsgaard 

Eventuelt: Gunnar: Strøtanker som at planlægge udstillinger 1-1½ år frem, hjemmeside Nordvestkunst skal 

hjem i bestyrelsen, visitkort (NORDVESTKUNST), hold fast i en bestemt weekend feks. Fjends har hver 2. 

weekend i marts. 

Gudum Sognehus en mulighed? 

Tak for god ro og orden ;O) 

Betyrelsen består af Bente Hornstrup (maleri), Britt Baunsgaard (bosini life) , Britta Jespersgaard (keramik), 

Inge Lis Bendix (glas), Maj-Britt Schwartz (Galleri) samt 

Peder Christensen (pilefletter), Anna Grethe Bundgaard (maleri) 

 

Referent Bente Hornstrup/Maj-Britt Schwartz 3. April 2017 

 

 

 

 

 

 



Formandens beretning til Generalforsamlingen 23. Marts 2017 

NORDVESTKUNST 

 

Tak for fint fremmøde iaften - det glæder os i bestyrelsen. 

Og Bestyrelsen er pt Britta, Bente, Inge Lis, Helle - og jeg 

Vi har været ude i høje bølger - først trak Iben Zobbe sig fra 

formandsposten om ønsket om absolut ro - så trådte suppleanterne ind 

Inge Lis og Else til, men vi måtte desværre her sidst sige farvel til Else 

som ikke kunne påtage sig opgaven mere. 
 

AUSUMGAARD 2016 

En god forårsmesse i kviestalden  - god stemning - godt tombola salg. 

fin deltagelse  der kunne godt have været et par kunst mere. 
 

HAVNEHYTTERNE 

Ja vi havde jo 2 hytter men der var ikke nok - ingen deltagere så vi 

droppede ud og sagde nej tak til tilbuddet. 
 

JUBILÆUMSFESTEN ja, vi skulle jo markere ved en fælles 

Sommerfest  hos IBEN - men blev ændret til 
 

KUNSTTUR - SAND ML. TÆERNE søndag i uge 42 

Jens Søndergaard museum, Bovbjerg Fyr og Museet for Religiøs  

Super godt tilrettelagt arrangement men ikke mange deltagere. 
 

PROJEKT KUNSTNERMARKED - SILOEN på havnen i STRUER 

Et stort arbejde og bestyrelsen var ude og se siloen flere gange  

og der var flertal for at her skulle vi holde vores KUNSTMARKED. 

lidt råt - men godt. 

Vi havde varmekanon, toiletforhold på plads og - men ikke nok 

deltagere - deraf mange som ikke fandt det spændende, svært at få 

Gæster på havnen, udgifter til annonce mm. OG MANGE SYNTES 

FOR DYRT??? 

 

KUNSTTUR Til HJERM- KUNSTGALLERI  



FIN DELTAGELSE og en spændende og hyggelige aften hvor Karen 

Trelleborg fortalte om Galleriets kunstnere. 
 

Kommende arrangementer  

AUSUMGGARD  i maj 2017 - fin deltagelse - 11 medlemmer 

deltager, Britta 

KUNSTTUR til Annemette Hjørnholm - pilepletter fra Hjerm, Maj-

Britt 

MANDAGS-SOMMERMARKED i STRUER, Inge Lis 

BOVBJERG FYR - udstilling AUGUST 2018, Bente 

 

 

Maj-Britt 

Formand for NORDVESTKUNST  
 

 
 

 


