
 
  

 

Referat fra Jernbanekunsts Generalforsamling 29. marts 2022 

 

 

1. Valg af dirigent, samt to stemmetællere 

Bruno valgt til dirigent 

Claus Lykke Møller og Anna 

 

Bruno erklærer generalforsamlingen lovlig indkaldt 

Jeppe Holst er referent 

 

Formandens beretning 

Liselotte: ”Det er ikke længe siden vi stod her sidst, men på grund af corona har vi været noget 

udfordret i forhold til afholdelse af vores årlige generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal 

være afholdt med udgangen af april måned. Nu er vi så forhåbentlig tilbage i vanlige årshjul, men 

det betyder også, at det kun er ca. 4 måneder siden vi sidst havde udlodning af kunstværker. På 

baggrund af dette har det været svært, på så kort tid, at få indkøbt kunst nok til denne udlodning. Vi 

har dog næsten tømt vores kælderbeholdning, og gjort alt hvad vi kunne, for at kunne præsentere 

jer for noget kunst, som vi mener er af en vis kvalitet, til dette års udlodning. Det er blevet til 73 

værker som skal udloddes. 

 

Vi har desværre også været ramt af vandskade i vores lokale i kælderen. En del værker blev 

beskadiget. Vi har taget nogle af dem med i dag, som gives bort hvis man ønsker.  

 

Vi er stadig ikke helt tilbage i styrke i forhold til diverse arrangementer, som vi også holder af at 

tilbyde vores medlemmer i kunstforeningen. Der har været en enkel teaterforestilling på Nørrebro 

teater. Desuden har vi haft et kunst popup arrangement i Telegade, i samarbejde med Edition 

Copenhagen. 

 

Vi vil gerne forsøge at nå ud til så mange af vores medlemmer som muligt, og derfor er vi også i 

gang med at arrangere flere kunst popup’er på forskellige lokationer. Blandt andet hos 

BaneDanmark i Ringsted, samt i huset på Carsten Niebuhrs gade. 

 

I maj måned kigger en smykkekunstner forbi Telegade og viser lidt af hendes håndværk. Vi har 

fokus på at få arrangeret forskellige events, som forhåbentlig rammer bredt, således at I har lyst til 

at deltage, og vi kan mødes på tværs af afdelinger, og geografi. Vi modtager gerne forslag fra vores 

medlemmer til gode arrangementer.”  

  

Formandsberetning er godkendt 

 

2. Gennemgang af revideret regnskab for 2021 

Regnskab gennemgået, men afventer godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 28. 

april 2022 kl. 16, da det endnu afventer godkendelse af revisor. 

 

3. Fastsættelse af kontingent for 2022/2023: 

Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingent til 70 kr. pr. mdr. Årsagen til dette er, at vi 

stadig ønsker at kunne tilbyde vores medlemmer kunst af en vis kvalitet, og da kontingentet 

har været stagneret i de sidste 10 år, mener vi at kunne forsvare forhøjelsen deraf. 

 



Hanne Christiansen foreslår: fasthold beløb og køb mindre kunst 

Lise-Lotte fortæller, at forslaget grunder i dyrere kunst, prisstigninger i kontingent  

 

Stemmetællere: 

3 stemmer for uændret  

46 stemmer for stigning 

7 stemmer ikke 

56 deltagere i alt 

 

Forslaget er godkendt og gælder fra 1. juli 2022 

 

4. Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Sara Pedersen ønsker ikke genvalg. Frede Skaaning ønsker genvalg 

 

• Frede Skaaning er genvalgt 

 

Optælling af stemmer på nedenstående tre kandidater: 

o Charlotte Block Dalgaard (2) 

o Pia Danskgaard Jensen (36) 

o Mogens Stensgaard (12) 

o 6 blanke 

 

Pia Danskgaard Jensen er valgt til bestyrelsen 

 

Mogens og Charlotte tilbydes at deltage i bestyrelsesarbejdet, da vi meget gerne 

vil tage imod ekstra hjælp. 

 

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Sanne Lindahl Jacobsen og Luise Riishede ønsker 

genvalg. 

 

Sanne og Luise er genvalgt 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Ulla Raun og Jane Hyldnæs ønsker genvalg. 

 

Ulla og Jane er genvalgt 

 

7.  Eventuelt 

 

Kirsten; ændre vedtægter, så der kan være flere hænder i bestyrelsen 

Frede: en ændring i vedtægter vil dog kræve 2 GF, men forslaget er godt. 

 

Liselotte: skriv gerne til kunstforeningen, hvis I har kendskab til arrangementer, som vi bør 

kende til og dele med andre. 

 

Bortlodningen går i gang! 

  

På bestyrelsens vegne 

  

Med venlig hilsen 

Liselotte Nielsen  

  


