Referat, Kunst- og Kulturforeningen Rigshospitalet Generalforsamling 21.01.2022
1. Dirigent: Ruth Birkelund. Generalforsamlingen er korrekt indkaldt.

2. Beretning fra Formand Inger Madsen.
Vi har oftest kunstnerne i forhallen to måneder ad gangen og kan således købe lidt dyrere kunst til
bortlodning. Vi binder os til at købe et kunstværk, hvorfor vi kræver, at kunstneren tidligere har
været på en censureret udstilling.
Glas i en montre er nu endelig repareret af RH.
Bestyrelsesmøder afholdes hver måned, dog ikke i juli/august.
Hjemmesiden. Hvor langt er vi? De sidste punkter mangler stadig. Men du kan nu melde dig ind i
foreningen. Tilmelding/betaling til turene venter vi med. Udgiften 2021 kontorhold indeholder bl.a.
udgifterne til hjemmesiden.
Bortlodning. 68 kunstværker blev bortloddet i 2021. Aftenen sluttede med ringspil og middag i
kantinen. Stor tilfredshed med maden, som kantinen stod for.
Corner kunstforening flytter til Jylland marts 2022. Der bliver to ture til Sofienholm 31.03.2022 og
07.04.2022.
Gl. Strand…
Vi havde i 2021 4 ture: Øregaard, 2 x Ordrupgaard, SMK Efter Stilheden og Elsa Raasum/ Jean
Moreaux x 3.
Husk, hvis du bliver forhindret at melde afbud til turarrangøren, så andre kan få glæde af turen.
Antal medlemmer pt: 274
Kommentar til navnet Kunst- og Kulturforeningen Rigshospitalet. Navnet er fra 2018 og
refererer mere til ture og musikoplevelser.
Kommentar fra medlem Alice Sørensen: foreslår at der bruges mindre tid på intro ved udstillinger.
3. Regnskab 2021. ved Christine Munch-Petersen.
Knap 20000,- i overskud. Det hænger sammen. 0 kr. er gået til foreninger pga. Coronanedlukninger,
og opkrævning fra Gl. Strand kom sent december 2020. Generalforsamling 2021 havde en udgift på
2,65 kr. (i 2020 var udgiften 1923,20 kr. da vi havde en musiker med Cello.)
4. Kontingent. Samme: 480,- kr.
Kommentar fra medlem Alice Sørensen: opponerer mod fremskudt kontingent/ hurtige betalinger
bliver tilgodeset. Således stilles faste overførsler/ betalere dårligere.
5. Ingen indkomne forslag. Nye kandidater til bestyrelsen tages under punkt 7.
6. Ingen ændringer i vedtægter.
7. Valg af bestyrelse. Genvalg til Inger Jørgensen, Hanne Hadberg og Dorthe Wiuf Nielsen.
Nye til bestyrelsen: Lisa Barlebo Ahlhorn og Anne-Marie Bach.
Genvalgt suppleant: Pernille Falbe-Hansen.
Jens-Ole Hansen modtager genvalg. Vi takker farvel til Christine Munch-Petersen og Inge Jørgensen.
8. Bjarne Rødtjer genvalgt revisor og Ruth Birkelund genvalgt revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Tak til Inge Jørgensen og stor tak til Christine Munch-Petersen. Begge fik gaver.
Christine, som havde været i bestyrelsen i mange år, bl.a også som formand fra 2010-2016, og
kasserer fra 2019 bliver nu Æresmedlem.
Begge takkede og Christine kom med en anbefaling af Årets Bog: Åleevangeliet af Patrik… En
filosofisk og naturhistorisk bog.
Rejser i Kunst-og kulturforeningen Rigshospitalets regi. Hanne Hadberg ønskede input fra
medlemmerne. Løs snak.
Kl 17.30 underholdt Tomas Zawadski på guitar og sang flere kendte sange. Vi andre nød samtidig
smørrebrød og vin/ vand.
Referent Lisa Tvilstegaard
Således erindret. 24.02.2022

