
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Nordvestkunst 26. maj 2014 

Der mødte i alt 12 personer til den ekstraordinære generalforsamling. Enkelte andre medlemmer havde 

meddelt, at de ikke havde mulighed for at komme på grund af rejser og andet. 

Vi indledte mødet med en kop kaffe og hjemmebagt kage fra Fjand Gårdbutiks skønne kagebord, hvorefter 

vi gik over til aftenens 

Dagsorden 

1. Navn og vedtægtsændringer. Vedtægter med de foreslåede ændringer er 

vedlagt i brevet 

Rita Grøn indledte mødet med at byde velkommen og gav ordet til Per, som havde lovet at være aftenens 

ordstyrer. 

Per erklærede, at mødet var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, og gav herefter igen ordet til 

formanden, der kunne berette, at bestyrelsen havde følt sig meget udfordret efter den ordinære 

generalforsamling i marts. Dels manglede der et medlem til bestyrelsen, for at denne kunne blive fuldtallig 

og konstituere sig i henhold til de gældende vedtægter, dels var der problemet med et faldende 

medlemstal, som har vist sig at være ret massivt gennem de seneste tre år.  

I forsøget på at løse disse to problemstillinger gik bestyrelsen i gang med at gennemgå de gældende 

vedtægter, herunder også at læse netværkets historie. Historien findes på hjemmesiden, men Rita oplæste 

den for de tilstedeværende og forklarede derefter, hvordan bestyrelsen har arbejdet med at tilrette de 

nuværende vedtægter, så de passer ind med det oprindelige formål, men samtidig sådan, at de bliver mere 

tidssvarende. Resultatet af dette arbejde er fremsendt til medlemmerne. Vedtægtsændringerne indeholder 

desuden en navneændring, og Rita forklarede dette med, at det er et meget bevidst forsøg på – også 

udadtil – at gøre opmærksom på, at foreningen igen arbejder med netværksskabelse og fælles alliancer på 

kryds og tværs i forhold til det enkelte medlems engagement og interesseområde. ”Det ligger bestyrelsen 

meget stærkt på sinde, at vi får sendt et nyt signal, og vi vil gerne gøre et godt stykke arbejde for dette, 

fordi vi på den måde håber at kunne få nogle af de tidligere medlemmer tilbage og samtidig tiltrække nye 

medlemmer”, sagde Rita.  

Rita oplæste derefter vedtægterne, som de vil se ud, hvis et flertal kan stemme for ændringerne. Inden 

afstemningen spurgte Rita, om der var bemærkninger fra medlemmerne. 

Dette udløste en større opstand, idet mange ikke kunne acceptere ændring af foreningens navn. 

Argumenterne var dels, at navnet er kendt udadtil, at det hører med til netværkets historie, og at der 

allerede findes en del trykt materiale, hjemmeside m.v., som det vil være besværligt at ændre.  

Maj-Britt oplæste en e-mail, som æresmedlem Tommy Bay havde sendt, og i hvilken han giver udtryk for 

sine synspunkter om Nordvestkunst og vedtægtsændringerne. Der nævnes dog intet om navneændringen, 

men mere om den ”censur” (= godkendelse af nye ansøgere af et flertal i bestyrelsen), som han ikke mener, 

bør finde sted i en forening som vores, hvor alle må betragtes som amatører.  



En længere drøftelse mellem bestyrelsen på den ene side og de fremmødte 7 medlemmer på den anden 

side bragte ikke de to parter nærmere hinanden. Bestyrelsen gjorde det klart, at den ikke kan arbejde med 

kun seks medlemmer. Elsebeth erindrede om, at der på den ordinære generalforsamling havde været så 

godt som ingen interesse for de forslag til nye aktiviteter, bestyrelsen havde fremlagt. Hvis foreningen skal 

have en fremtid, er vi nødt til at ”vende bøtten” og sende nye signaler, og dette kan vi- efter bestyrelsens 

mening - ikke gøre, hvis vi beholder de gældende vedtægter. 

Inden vi gik over til afstemning, blev bestyrelsen bedt om at ”summe” og drøfte, om ikke det kunne være 

muligt at trække navneændringen ud af det fremlagte forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen stod 

imidlertid fast ved, at vedtægtsændringerne og navneændringen skal ses som én samlet ”pakke”.  

Den efterfølgende afstemning gav 5 stemmer FOR forslaget til vedtægtsændringer og 7 stemmer IMOD 

forslaget, der dermed var forkastet. Dette betød, at den samlede bestyrelse gik af. 

Spørgsmålet var nu, hvorvidt vi skulle gå over til punkt 2 med ophævelse af foreningen, eller om der kunne 

vælges en bestyrelse blandt de øvrige medlemmer, så foreningen kunne fortsætte som hidtil. 

Følgende medlemmer indvilgede i at gå ind i bestyrelsesarbejdet: 

Iben Zobbe, Majbritt S. Kjeldsgaard, Jytte Hessellund, Bente Hornstrup, Britta Jespersgaard, Ellen 

Frydensbjerg og Viggo Robert Jensen. 

De afgåede bestyrelsesmedlemmer gjorde det klart, at de naturligvis fortsætter i foreningen og også er 

parate til at yde en indsats, bidrage med idéer og bl.a. hjælpe med undervisning i Facebook.  

Den afgåede formand afsluttede mødet med en tak til alle fremmødte og en særlig tak til ordstyreren. 

Den nye bestyrelse vil snarest konstituere sig.  

 

 

Referent: Bodil Bjergbæk 

 

 

 


