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Referat af Kunst- og Kulturforeningen Rigshospitalets generalforsamling 20. september 

2021 afsnit 4074, konferencelokalet. 

 

Indledning ved formand Inger Madsen: 

Velkommen her til Kunstforeningens 47. generalforsamling. 

Vi er glade for at vi nu igen har fået mulighed for at lave arrangementer i Kunstforeningen – 

herunder at holde generalforsamling. 

Generalforsamlingen er jo vigtig, for det er her medlemmerne kan komme i dialog med 

bestyrelsen, og høre hvad medlemskontingentet er blevet brugt til. 

Sidst men ikke mindst skal generalforsamlingen vælge/genvælge de bestyrelsesmedlemmer 

der er på valg. Og nu til Generalforsamlingen. 

 

Første punkt: Valg af dirigent: Ruth Birkelund blev valgt 

 

Punkt 2: Formandens beretning 

Det bliver i år en kort beretning, da der ikke har været så megen aktivitet i året. 

Ved den sidste generalforsamling - der blev afholdt 27. februar 2020 afgik 4 

bestyrelsesmedlemmer og 2 nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen. Den mindre 

bestyrelse var en følge af det færre antal medlemmer. 

Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned, så den nye bestyrelse kom ikke i gang med 

arbejdet med det samme.  

Der skulle stadig findes og indgås aftaler med de kunstnere der skulle udstille i montrerne i 

forhal og ved kantinen. 

Der skulle stadig købes kunst. Det foregik bl.a. på nettet. 

Bestyrelsen holdt nogle møder på teams 

Vi kunne ikke holde bortlodning, så vi prøvede en alternativ model, hvor bestyrelsen valgte 12 

af de indkøbte kunstværker. De blev udstillet i montre ved kantinen og bortloddet ved at 

hospitalsdirektør Per Christiansen trak lodderne. Det foregik også i forhallen ved kantinen.  

Der blev udtrukket 12 lodder og 6 ekstra lodder. 

6 af de først udtrukne frafaldt og 3 af de ekstra lodder frafaldt. 

De 3 værker der ikke blev valgt er tilbage i puljen til 2021.  

Bestyrelsen havde besluttet at reglerne for bortlodningen skulle være som sædvanligt, dvs. at 

valgte du et kunstværk, brugte du dine lodder og startede i 2021 med 1 lod. Frafaldt du 

bevarede du dine lodder. 

Forrige år prøvede vi et nyt tiltag - indmeld et nyt medlem og få en flaske vin. Det vil vi 

gentage i år.  

Vores bortlodning bliver i år fredag den 19. november 2021. Auditoriet og kantinen er bestilt.  

Datoen er lagt på hjemmesiden. 
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Der bliver i år nogle værker, der er dyrere end det vi almindeligvis køber.   

Vi er medlemmer af Corner, der udstiller på Sophienholm hvert år i februar og af 

Kunstforeningen Gl. Strand. Der får vi rabatbilletter til brug ved rundvisninger. 

Vi vandt et værk af Jens Lindhe ved generalforsamlingen i Gl. Strand, der er med ved 

bortlodningen i år. 

Vi nåede i 2020 at have nogle ture: 

28.01.20 besøgte vi smykkekunstnerne Lene Hald og Karen Fly 

28.05.20 Leif Sylvester 80 års fødselsdag på Corner blev aflyst 

24.09.20 Kunstsalon på Frederiksberg – kun for medlemmer (18 mødte op – 6 udeblev) 

08.10.20  Byvandring i Købkes og Marstrands København 

20.10.20  Byvandring i Demokratiets København- aflyst manglende tilmelding  

Så har vi en opfordring. Har du fået plads på en tur men alligevel ikke kan deltage, så meld 

fra, så en anden får mulighed for at deltage. Det er ærgerligt at nogen ikke kommer med, hvis 

der bliver ledige pladser. Det er ikke alle ture, der kan dubleres. 

Udstillinger 

Vi har udstillinger både i montrerne i forhallen og i montrerne ved kantinen. Vi har i 2020 haft 

kunstnere, der har udstillet i 2 måneder. Når vi har færre udstillere, så kan vi købe lidt dyrere 

værker. Priserne på kunst er steget de sidste år. 

Vi lover at købe et kunstværk af de kunstnere, der udstiller i forhallen., Derfor skal de have 

været på en censureret udstilling. 

 

Punkt 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse: 

Regnskabet blev godkendt 

 

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret på kr. 480,00 årligt, der skal 

indbetales i januar/februar måned  

Der kan indbetales både via MobilePay og i banken 

I dag har ca. 324 medlemmer betalt, og det er efter at der er sendt to rykkere ud. 

Forslaget vedtaget. 

 

Punkt 5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag, men 1 medlem Lisa Tvilstegaard  har meldt sig som kandidat 

til bestyrelsen. 

 

Punkt 6. Bestyrelsen har ingen ændringer til vedtægterne 
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Punkt 7. Valg af bestyrelse: 

Christine Munch Petersen, Jens Ole Hansen, Inge Jørgensen og Pernille Dehn var på valg. 

Pernille Dehn ønskede ikke genvalg mens de øvrige 3 blev genvalgt. Lisa Tvilstegaard blev 

valgt ind i bestyrelsen. 

Pernille Falbe-Hansen modtager genvalg som suppleant. 

 

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Bjarne Rødtjer og Ruth Birkelund modtager blev genvalg 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Formanden takkede Pernille for arbejdet i bestyrelsen. Pernille har arbejdet med en ny 

hjemmeside, som hun følger til dørs.   

Tak til ordstyrer for at guide os igennem generalforsamlingen. 

Velkommen til Ida Riegels. Vi glæde os til at høre dig spille på din cello og fortælle om 

hvordan du selv har bygget den. 

Ref. IM 7.10.21 

 

 

 


