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Roskilde Kunstforening – Generalforsamling den 27. februar 2018. 
 
Referat fra dette års generalforsamling vedhæftet formandsberetning og årsregnskab. 
 
1. Valg af dirigent. 

 
Leif Aamand blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 
Formanden Jes Nysten afgav følgende beretning for 2017, som her er refereret i stikord: 
 
Først mindedes den tidligere formand og æresmedlem af Roskilde Kunstforening Jens 
Pedersen, som døde i slutningen af 2017, for hans store betydning og indsats for 
kulturen og kulturlivet i Roskilde og Roskilde Kunstforening. 
 
Medlemstallet er på 820 medlemmer fordelt på 475 husstande. 
 
Året har budt på 8 udstillinger, hvoraf blev nævnt 
- Den indiske udstilling, der lyste op og var en publikumssucces. 
- Ring udstillingen m. Kristian Touborg var skæv og spændende.  
- Svend Otto S.  
- Jesper Christiansen var sjov og utraditionel og blev åbnet af Trine Ross. 
- Roskilde Åben 2017 blev en flot og udsøgt udstilling. 
 
Arrangementerne i 2017 var velbesøgte. 
 
Kunstneraftnerne var populære. Saloner m. bl.a. Merete Pryds Helle. 
Edition Copenhagen i september blev en livlig dag og kommer igen i 2018. 
Der var Palækoncerterne i samarbejde med Roskilde Musikskole og eOpera i 
Palægården, som igen var med tørvejr. 
 
Der var populære museumsture. Udlandsturen til Tyskland var med fokus på renæssance 
og reformationen. Skolebesøgene køres med kyndig hånd og er populære. 
 
I alt var der 10.000 besøgende i 2017. 
 
Nyhedsbreve, Facebook, hjemmesiden er kommet godt i gang. Man skal dog være 
opmærksom på at der kan være problemer med modtagelsen af nyhedsbrevene. Tjek 
spamfilter i mailen, hvis de ikke modtages eller læs dem på hjemmesiden. 
 
Samarbejde ud af huset går godt. Særligt Ros Torv er vellykket med kunst i det offentlige 
rum. 12 kunstnere er blevet set. Nyt sponsorat skal forhandles for 2018. 
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Bestyrelsen har været ansvarlige og vendt underskud til overskud. 
 
Sluttelig tak til alle medlemmer, der bakker foreningen op. Tak til Roskilde Kommune, der 
viser os stor velvilje og respekt. Tak til den store gruppe af frivillige, som ikke kan 
undværes. 
 
Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 
3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for 

det indeværende år. 
 

Kassereren Carsten Reves redegjorde for 2017 regnskabet og kunne bl.a. berette, at der 
har været fremgang i indtægterne. Udgifter er faldet, da bestyrelsen har være alt 
igennem med tættekam. Bl.a. er lønudgifterne faldet markant samt 
administrationsudgifterne. 
 
Der er et overskud på 134.522 kr. i 2017 i modsætning til et underskud i 2016.  
 
Af overskuddet er 91.000 kr. hensat til bestemte formål, nemlig forbedring af forhallen og 
nye stole. Der er overført 43.522 kr. som overskud til egenkapitalen. 
 
Forsamlingen godkendte regnskabet samt et uændret kontingentbeløb uden 
kommentarer. 
 
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

 
Forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsændring: 
 
§ 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemskontingent fastsættes 
af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen besluttede ved håndsoprækning, at vedtage bestyrelsens forslag 
om følgende tilføjelse til § 2, 2. pkt.: 
 
”efter forslag fra bestyrelsen og skal oplyses i dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling”.  
 
5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppelanter. 

 
På valg for 2 år var: 
Ulla Aamand 
Vibeke Rehfeld 
Tove Hjortkjær  
Per Hors 
Gorm Bruun Hansen 
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De første 3 modtog genvalg, men Per Hors og Gorm B. Hansen ønskede ikke at 
genopstille. 
Carsten Reves ønskede at udtræde af bestyrelsen. 
 
De hidtidige suppleanter Wedell Naumann og Ebbe Overgaard Nielsen blev foreslået 
som nye medlemmer samt Jørgen Friis Larsen (nyvalg). 
 
De foreslåede bestyrelsesmedlemmer samt de 3 der modtog genvalg blev valgt uden 
modkandidater. 
 
Som suppleanter for 1 år blev valgt: 
Jens Arndt (nyvalg) og Torben Stevold (nyvalg). 
 
6. Valgt af revisorer og 1 revisorsuppleant. 

 
Asbjørn Ryde og Kjeld Sørensen blev genvalgt som revisorer. 
Niels Bundgaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
7. Eventuelt. 
 
Orientering om parkering i Palægården. Parkering kun med tilladelse i gården og langs 
Husarstalden, ellers får man bøde. 
 
Formanden takkede Gorm Bruun Hansen, Per Hors og Carsten Reves for deres store 
arbejde for Roskilde Kunstforening. 
 
Derefter sluttede formanden med at takke dirigenten for at føre generalforsamlingen trygt 
igennem dagsordenen. 
 
Herefter blev der budt på sandwich med drikkelse. 
 
Aftenen sluttede med bortlodning af kunstværker indkøbt i 2017 ved kunstforeningens 
udstillinger. 
 
Referent: Gitte Werner Nielsen, sekretariatskoordinator. 
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