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Roskilde Kunstforening – Generalforsamling den 7. september 2021 
 
Referat fra dette års generalforsamling vedhæftet formandsberetning og årsregnskab. 
Forsamlingen godkendte lovligheden af generalforsamlingen trods fastlæggelsen uden 
for den af vedtægterne fastsatte termin, som følge af Coronarestriktionerne. 
 
 
1. Valg af dirigent. 

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

 
Se den vedhæftede beretning 
 
Der var ingen kommentarer til beretningen. 

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

det indeværende år. 
 

Kassereren Jens Arendt fremlagde foreningens rengskab for 2020. Året var præget af 
Coronanedlukningen.  
På indtægtssiden var kontingentet 15.000 kr. lavere end i 2019. De private tilskud var 
også mindre; Nordea Fonden har trukket sig som sponsor. Sponsormidlerne fra Ros Torv 
er også mindre på grund af Coronanedlukningen. Alle indtægter er mindre på grund af 
færre gæster. 
 
Der er et beskedent underskud på 19.000 kr. som tages fra egenkapitalen. 
 
Kommentar: Beløbet til bortlodningen er faldet, men det er hensigten at hæve beløbet i 
kommende år. 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Posten i Balancen pr. 31.12.20: Skyldig A-skat og AM-bidrag lyder på 34.936 kr. i 2020 og 
på kr. 9.450 i 2019. Hvad skyldes den store forskel i beløbene? 
 
Svar: Alle har fået henstand på grund af Coronaen. Det er sket automatisk uden 
foreningen har haft indflydelse på det.  
 
Forsamlingen godkendte regnskabet samt et uændret kontingentbeløb uden 
kommentarer. 
 
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
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Ingen forslag. 
 
 
5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter. 

 
På valg for 2 år var: 
Jes Nysten 
Wedell Naumann 
Nina Carlberg 
Vibeke Rehfeld 
 
Jes Nysten, Wedell Naumann og Nina Carlberg modtog genvalg.  
 
Vibeke Rehfeld modtog ikke genvalg.  
 
Ulla Aamand ønskede ligeledes at udtræde af bestyrelsen. 
 
De hidtidige suppleanter Sanne Holm og Helge Frederiksen blev foreslået som nye 
ordinære bestyrelsesmedlemmer. Sanne Holm for 1 år (indtræder efter Ulla Aamand) og 
Helge Frederiksen for 2 år. 
  
Formanden takkede Vibeke Rehfeld og Ulla Aamand for deres dedikerede indsats 
gennem mange år i kunstforeningen. 
 
De foreslåede bestyrelsesmedlemmer samt de 3 der modtog genvalg blev valgt uden 
modkandidater. 
 
Som suppleanter for 1 år blev valgt: Lis Nielsen (nyvalg) og Isabel Duckett (nyvalg). 
 
 
6. Valgt af revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
Ole Olesen blev genvalgt som ny revisor. 
Kjeld Sørensen blev genvalgt som revisor. 
Niels Bondgaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
7. Eventuelt. 
 
Formanden havde følgende bemærkninger: 
Det vil være en god ide at indføre et ungdomskontingent. Foreningen har fået god 
kontakt med unge billedkunstnere og er meget opmærksom på unge og deres forældre 
blandt andet gennem de aktuelle KunstKoncerter for Børn. 
 
Samtidskunst er flyttet ud nu og der arbejdes i diverse udvalg på at Palæet bliver en 
kulturfaktor i byen. 
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Palæhaven bliver benyttet af mange. Desværre har der været episoder med rod og 
griseri, når foreningen havde arrangementer og derfor Palæhaven blevet aflåst i 3 
weekender, for at undgå lignende situationer. Der arbejdes på at løse problemet. 
 
Slutteligt blev der mindet om kunstturen til Odsherred. 
 
Derefter sluttede formanden med at takke dirigenten for at føre generalforsamlingen trygt 
igennem dagsordenen. 
 
Herefter blev der budt på sandwich og vin og juice.  
 
Aftenen blev afsluttet med bortlodning af kunstværker indkøbt i 2020.  
 
Referent: Gitte Werner Nielsen, sekretariatskoordinator. 


