Referat fra Generalforsamlingen i Nordvestkunst den 24. marts 2014
Generalforsamlingen indledtes med fællesspisning og hygge kl. 17.30. Der var i alt 15 medlemmer til
generalforsamlingen, og herudover naturligvis Per samt Lisbeth Hermansen, der var særligt inviteret.
Kl. 19.00 indledtes generalforsamlingen.
Formanden Rita Grøn bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Per blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet mail
var udsendt 7.3.2014.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Rita Grøn aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter, som indledtes i maj måned med
udstilling på Ausumgård. Her deltog i alt 16 udstillere fra Nordvestkunst. Desværre måtte
formanden Iben Zobbe melde sig ud af bestyrelsen på grund af sygdom, og det varede derfor nogle
måneder, inden bestyrelsen kunne konstituere sig med Rita Grøn som ny formand.
I juli var der Sansefestival i Struer. Kun to medlemmer var med, idet 3 andre tilmeldte faldt fra i
sidste øjeblik.
Efterårsudstillingen i Vemb måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte.
I november inviterede bestyrelsen til kunsttur, som gik til Skive Kunstmuseum. Der var i alt 12
deltagere inkl. ægtefæller/partnere.
Bestyrelsen har arbejdet en del med at få gang i Facebook-siden, og der arbejdes ligeledes med at
forbedre hjemmesiden.
På grund af nedgang i medlemstallet og i øvrigt som foreslået på sidste generalforsamling
besluttede bestyrelsen af lave en spørgeskemaundersøgelse for at få et fingerpeg om, hvad det er,
de enkelte medlemmer ønsker af foreningen. Kun 25 svar blev modtaget. Et sammendrag af
svarene blev omdelt på generalforsamlingen. Dette peger i retning af, at der er ønsker om flere
fælles udstillinger, at vi skal finde permanente udstillingssteder, at vi skal fundraise for at få råd til
unikke og særegne udstillingssteder, samt at vi skal bruge mere tid på fælles annoncering,
Facebook, hjemmeside osv. (formandens beretning vedlægges i kopi)
Beretningen gav anledning til en del drøftelser og kommentarer. Fra bestyrelsens side efterlystes
mere engagement, når den sender noget ud til medlemmerne.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab for 2013.
Kassereren Anna-Grethe Bundgaard gennemgik det omdelte reviderede regnskab for 2013. Der er
pr. 31.12.2013 en nettoformue på i alt 48.019,32 kr. Medlemstallet var i 2013 på 38, men er nu
faldet til 29 betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremtiden – og alt det, vi gerne vil.
Under dette punkt var Lisbeth Hermansen inviteret til at komme med lidt input og betragtninger
med baggrund i spørgeskemaundersøgelsen og det faldende medlemstal.
Lisbeth gjorde bl.a. opmærksom på, at arbejdet med at arrangere udstillinger kan være endog
meget opslidende og tidskrævende, og at dette ikke bare er bestyrelsens arbejde. Det kan være let
nok at fremsætte ønsker om flere udstillinger, men det kræver et engagement fra medlemmerne.
Lisbeth nævnte endvidere, at ikke alt kan køre evigt, - og hvis energi, lyst og motivation ikke er til
stede, kan en lukning være den bedste løsning. Et andet valg kan være at holde foreningen på
”standby” og dermed signalere, at det er ok, som det er med færre medlemmer og færre
aktiviteter. Men under all omstændigheder er det vigtigt, at der er energi i gruppen.
Lisbeth kom ind på flere årsager til, at det er op ad bakke for kunstnerne, - manglende salg på
grund af den generelle økonomiske situation, at der mange steder kræves betaling for at udstille
osv. Medlemskontingentet på p.t. 600 kr. er muligvis også for højt i forhold til det, medlemmerne
får for beløbet. – Men Lisbeth gjorde også opmærksom på, at der er muligheder alle steder, hvis
blot lysten og energien er til stede. Der skal være en mission, men også en vision, så der er noget
fælles at arbejde hen imod. U-turn = ”vend bøtten” – start forfra, vælg et tema – var emner, som
Lisbeth pegede på.
Der blev foretaget en slags brainstorming, hvor forslag blev lagt frem. Det viste sig, at de fleste
forslag pegede frem mod et galleri eller fælles udstillingslokale(r).
Elsebeth oplyste, at hun er ved at undersøge mulighederne for, at Nordvestkunst kan få et
samarbejde i stand med Struer Kommune. Det drejer sig om havnen, hvor man vil forsøge at gøre
et større fremstød for turismen, og her kunne Nordvestkunst evt. få stillet et lille lokale til rådighed.
Dette vil formentlig indebære, at medlemmerne på skift skal passe lokalet 1 hverdagsaften om
ugen samt alle søndage. Men det er vigtigt, at vi ved, hvad vi vil, for at Elsebeth kan gå videre med
sagen. Der foreligger således ikke noget endeligt tilbud endnu.
Rita gjorde opmærksom på, at vi skal være med til at vende den negative stemning i
”udkantsdanmark”, og få det positive frem!
Efter en vel tiltrængt kaffepause med dejlig kage, gik vi videre med dagsordenen:
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af årligt kontingent for medlemmer og støttemedlemmer.
Der var stemning for at nedsætte medlemskontingentet fra 2015. Men samtidig blev der gjort
opmærksom på, at medlemmerne fremover kommer til at betale mere for at være med på de
udstillinger, der koster, eksempelvis Ausumgård, hvor medlemmerne i år blot betaler 200 kr., mens
foreningen betaler de resterende 600 kr. + moms pr. udstillende medlem.
Det blev vedtaget, at kontingentet for 2015 nedsættes til 300 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Anna Grethe Bundgaard – modtog genvalg
Birte Sidelmann – modtog genvalg

Viggo Robert Jensen (har været med siden foreningens start og modtog ikke genvalg.) - Bestyrelsen
har kørt med undertal hele 2013, så der skulle også vælges et nyt medlem i stedet for Iben Zobbe.
Bente Hornstrup tilbød at indtræde i bestyrelsen, men gjorde opmærksom på, at hun er bortrejst 3
måneder om året.
Der var ikke andre, der tilbød at indtræde i bestyrelsen, og alle, der telefonisk er blevet spurgt, har
ligeledes takket nej.
Dette betyder, at vi enten skal ændre vedtægterne, så bestyrelsen fremover består af 5
medlemmer, eller – alternativt – bliver nødt til at lukke foreningen.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med en indkaldelsesfrist på 5 uger.
Indkaldelsen sendes ud pr. brev til alle medlemmerne.
8. Valg af revisor.
Per blev genvalgt som revisor.
9. Eventuelt.
Viggo Robert takkede for samarbejdet i de 9 år, han har siddet i bestyrelsen. Han fik overrakt
vingave af bestyrelsen.
Ausumgård-udstillingen i år har 13 tilmeldte, og alle kommer til at stå i ”hestestalden” AnnaGrethe melder ud, så snart hun ved mere.
Undervisning i Facebook og Dropbox blev drøftet, ligesom en fælles brochure for foreningen blev
drøftet.
Generalforsamlingen afsluttedes ca. kl. 22.00

Tak til Maj-Britt og Per for et godt traktement.

