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Referat fra ordinær generalforsamling i Kunstforeningen for NKT & NOV
GENERALFORSAMLINGEN blev afholdt onsdag den 01. september 2021 i LegeHUSET hos kunstnerparret
Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen i Rødovre. Jonna og Bjørn fortalte om deres arbejde og Bjørn gav et
musiknummer som han selv har skrevet og komponeret.

16 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent
Bo Momsen blev valgt.

2.

Formandens beretning
-se vedhæftede.

2.

Regnskab ved kassereren
Godkendt. – se vedhæftede
Vi har sparet på pengene i takt med at medlemstallet er dalet lidt. Vi er i øjeblikket 104
medlemmer. Udgifterne til fx Bortlodningsaften og ture skæres ned, så der er flere penge til at
købe kunst for.

4.

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Bo Momsen, Bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)
På valg er:
Jens Nielsen, Bestyrelsesmedlem og Kasserer (modtager ikke genvalg)
Kirsten Mainprice fra NKT og Peter Hesselberg fra NOV blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Vi takker Bo og Jens for deres store arbejde i bestyrelsen og hilser Kirsten og Peter velkommen
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4.a. Valg af suppleant: Dette punkt er tilføjet i referatet idet Søren Thustrup stopper som suppleant.
Rene Fnug blev valgt til suppleant. Tak til Søren og velkommen til Rene.
5.

Valg af revisor:
Jens Nielsen blev valgt til revisor.

6.

Revisorsuppleant
Søren Frank Jensen fortsætter som revisor suppleant.

7.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Godkendt.

8.

Indkomne forslag
Det var ikke indkommet nogle forslag.

9.

Eventuelt
Under generalforsamlingen blev der spurgt til om vi mon kunne høre de andre firmaer i
Priorparken om de er interesserede i at komme med i vores kunstforening. Vi har tidligere haft
kontakt med Nilfisk, som ikke viste den store interesse for samarbejde og erfaringsudveksling,
men bestyrelsen kan drøfte dette på kommende bestyrelsesmøde. Det blev desuden foreslået
om kunstforeningen også skulle udstille hos NKT i Brøndby. PT udstiller vi hos NOV i Brøndby,
NOV i Kalundborg og NKT i Asnæs.
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