AALBORG KUNSTPAVILLON GENERALFORSAMLING 2016
Tid: torsdag den 28. januar 2016
Sted: Kunsthal Nord i Aalborg
Deltagere: ca. 25 stemmeberettigede
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Peer Steen blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 3 ugers
varsel.
2. Valg af referent
Mona Jensen blev valgt til referent.
3. Valg af stemmeudvalg
Birthe Markmann, Karin Knudsen og John Mørch blev valgt til stemmeudvalget.
Stemmeudvalget kom ikke i funktion.
4. Bestyrelsens beretning /6. orientering om 2016
Pkt. 4 og pkt. 6 blev behandlet under samme punkt.
Formand Ole Flyv aflagde beretning for 2015 og orientering for 2016.
Generelt vil Kunstpavillonen spare på portoudgifterne. Hold derfor fremadrettet øje med mailboksen, hvor der
vil blive udsendt nyhedsbrev ud omkring den 1. i hver måned.
Med baggrund i høje portoudgifter har bestyrelsen besluttet at ligestille invitationer fra KHN med invitationer
fra DKR. Det betyder, at Pavillonen fremadrettet (med få undtagelser) udsender invitationer som pdf på mail.
Pavillonen har meddelt dette til KHN, som kvitterede med at ville have betaling for pdf'n - Det har bestyrelsen
takket nej til. Pavillonen vil gerne formidle for andre udstillinger end DKR til medlemmerne - men ikke betale
for det.
Der har i 2015 været én DKR udstilling ”Forelskelsen” i Aalborg Kunstpavillon s regi, afholdt i januar på
Frederikshavn Kunstmuseum.
Der har været flere arrangementer:
Børglum Kloster - Bayeux-tæppet.
Filmforevisninger i Biffen med rabat.
Byvandring rundt til de nye gavlmalerier.
Tur til Biennalen i Venedig, desværre aflyst pga. manglende tilslutning

Man har i to år arbejdet på en ansøgning om en udstilling kaldt Kul/Kultur i Kunsthal Nord. Aalborg
Kunstpavillon skal søge på lige fod med andre, derfor skal ansøgningen indeholde hvem kunstnerne er og ideen
skal være konkretiseret i ansøgningen.
Aalborg Kunstpavillon har 40 års jubilæum i år. I den forbindelse har pavillonen lavet en Jubilæumsbog i form af
en kalender med en DKR-kunstner på hver side. Bogen blev delt ud på generalforsamlingen og vil blive
fremsendt til alle øvrige medlemmer.
For yderligere fejring af 40 års jubilæum har Kunstpavillonen brug for folk til hjælp for en arrangere dette.
Aalborg Kunstpavillon bedt Kunsthal Nord om tilladelse til, at hænge et nyt original værk op hver måned i
Kunsthal Nords lokaler. Og kombinere dette med en Artist talk arrangement. Kunsthal Nord vil ikke tillade et
værk bliver hængt op. Dog må man gerne holde arrangementer som Artist talk i Kunsthal Nord.
Månedens kunstner bliver vist på forsiden af hjemmesiden fulgt op af en Artist Talk. Denne måned er
kunstneren Claus Brusen. Artist talk eventuelt til sommer, ikke endelig planlagt.
Aalborg Kunstpavillons medlemmer vil gerne have godt og bedre samarbejde med Kunsthal Nord. Bestyrelsen
føler, at Kunstpavillonen kommer længere og længere ud på et sidespor.
Generel opbakning til at Kunstpavillonen finder vores eget sted. Flere forslag i spil.
John Mørch var i besiddelse af en kopi af en beslutningsprotokol dateret i 2013 fra Aalborg Kommune, hvori
der står, at Kunstpavillonen bør have bedre udstillingsmulighed i Kunsthal Nord. Kopien blev overdraget til Ole
Flyv, der vil gå videre med sagen til kommunen.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren Gurli Thomsen Nielsen aflagde regnskabet for 2015.
Regnskabet 2015 blev uddelt til de fremmødte medlemmer.
Større poster på indtægtssiden
Tilskuddet fra Aalborg Kommune er uændret kr. 58.696.
Kontingenter: kr. 25.975,00 Der har været et medlemsfald og det nuværende medlemstal er 148.
(deraf 66 medlemmer af Det Kunstneriske Råd)
Større poster på udgiftssiden:
Indkøb af ny computer kr. 15.404
AKP grafisk og tegnearbejde kr. 15.000
Transportgodtgørelse kr. 10.157 (til transport af skulpturer ifm. en udstilling)
Udsendelser Kunsthal Nord kr. 9.093
Regnskabet udviste et overskud på kr. 13.452,42
Regnskabet godkendt.

6. Orientering om 2016
Se punkt 4
7. Indkomne forslag
Der er indkommet to forslag.
Et fra bestyrelsen, der blev udsendt med dagsordenen,
Et fra Birgit Vanghaug, der trods rettidig indlevering til bestyrelsen før 14 dage generalforsamlingen IKKE blev
udsendt. Grunden til dette ikke var udsendt til medlemmerne, var ifølge Ole Flyv travlhed og en ikke tjekket
mailboks.
1. Forslag (fra bestyrelsen, som var udsendt til medlemmerne)
#7 Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres med: Tegningsberettede: Kasseren og formanden.
Forslaget blev godkendt, men som et nyt punkt under #7
2. Forslag (Fra Birgit Vanghaug, som ikke var udsendt til medlemmerne)

-

Forslaget er stillet i erkendelse af, at der skal ske noget, hvis Kunstpavillonen skal overleve, hvilket
begrundes i følgende 5 nøgne fakta:
Kraftig dalende medlemstal,
Kunstpavillonen kan ikke opstille en fuldtallig bestyrelse - 8 medlemmer, 2 suppl samt en formand.
Ingen eller meget få deltager i arrangementer.
Kun en mangelfuld ansøgning om udstilling til Kunsthal Nord i AKP’s regi, ingen udstillinger.
Ingen ansøgninger til optagelse af DKR
Der blev oplistet 3 muligheder:

a. Foreningen nedlægges, i erkendelse af at den er gået ”metaltræt”/ har mistet gejsten. Skal
dette ske, vil det være nødvendigt, at ”mindst ¾ af medlemmerne ved urafstemning udtrykker
ønske herom” iflg. 9.3.
b. Man starter på en frisk, på et helt nyt grundlag med folk, der brænder for sagen, og at man
finder et udstillingslokale for os selv, måske SPRITTEN eller tomme butikslokaler i midtbyen.
c. Et eller to sabbatår til nytænkning à la Cirkus Benneweis, der også er kommet i en krise pga.
manglende publikumsinteresse.

Forslaget blev ikke behandlet, da det ikke har været udsendt.
Birgit gjorde ikke opmærksom på at forslaget ikke var med på dagsordenen ved generalforsamlingens
begyndelse. Hun blev gjort opmærksom på, at hun var velkommen med selvsamme forslag til
generalforsamling 2017, men der bliver IKKE en ekstraordinær generalforsamling i 2016 på det
grundlag, hvilket blev besluttet af generalforsamlingen.
8. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet på kr. 150 plus kr.+ 25 til gavekort i alt Kr. 175 årligt fastholdes.
Vedtaget enstemmigt.

9. Valg af formand
På valg til formandsposten for 2 år i lige år fra 2016.
Ole Flyv opstillede uden modkandidat og blev genvalgt.
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
Punktet burde have heddet valg af 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter, da bestyrelsen
består pt. kun består af 3 bestyrelsesmedlemmer, som er på genvalg samt en formand.
Valgt til bestyrelsen blev:
Martin Balslev (genvalg) og Gurli Thomsen Nielsen (genvalg). Birgit Vanghaug ønskede ikke at genopstille.
Der var ikke andre opstillede.
For at vedtægt 5.1 opfyldes skal bestyrelsen være fuldtallig, Kunstpavillonen skal yderlig finde 8 personer, der
er villig til at indtræde i bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Bestyrelsen fik
bemyndigelse til at supplere sig selv.
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Valgt til revisor for 2 år i lige år 2016 blev:
Peter Steen, genvalg
Valgt som revisorsuppleant
Karin Knudsen, genvalg
12. Eventuelt
Lodtrækning af et gavekort til generalforsamlingens fremmødte
1 stk. gavekort pålydende kr. 2.000
Ole Flyv
Lodtrækning af 3 gavekort til alle foreningens medlemmer
1 stk. gavekort pålydende kr. 1.000
Anne Marie Mejlholm
1 stk. gavekort pålydende kr. 500
Mona Jensen
1 stk. gavekort pålydende kr. 250
Karin Knudsen

