
 

 

ÅBNE ATELIERDØRE 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen ”Åbne Atelierdøre” 

onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19 på Hedehusene station 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

 Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
 
2. Formandens beretning. 
 
3. Kassererens beretning. 
 
4. Fastsættelse af medlemskontingent for 2017. 
 
5. Indkomne forslag til drøftelse og beslutning.  
    Ingen indkomne forslag  
 
6. Valg af ét nyt bestyrelsesmedlem efter tur for en treårig periode. 
    Ruth Trier er på valg og modtager genvalg. 
 
7. Valg af revisor. Arne Nielsen fra Humlens bestyrelse er revisor p.t..  
  
8. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen 
Inge, Ruth og Helle  
onsdag den 5. oktober 2016 

 

Referatet: 
Fremmødte til generalforsamlingen: Inge Smith Hansen, Helle Schulz, Helge Voldbjerg, 

Torben Steen Jensen, Agnete Dollerup, Ruth Jensen, Torben Nielsen, Knud Milo Diemer, 

Ruth Trier, Birte Amstrup Bak, Lisa Kaas Hansen, Palle Christensen, Helle Christensen og 

Erik Dollerup. 

 

Formand Inge Smith Hansen bød velkommen til alle fremmødte og takkede for indsatsen 

og engagementet ifm weekenden med Åbne Atelierdøre. Inge tog hul på dagsordenen:  

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere:  
Inge fremsatte bestyrelsens forslag Erik Dollerup som dirigent. Erik blev valgt uden 
modkandidat. Erik tog derefter over og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne. Helle C. tog referentopgaven og Ruth J 
stemmetælleropgaven, hvis den skulle blive aktuel.  
 

2) Formandens beretning: 
Inge fremlagde formandens beretning, der lagde op til en debat om følgende 
emner: 
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Kuratering: Forskellige muligheder blev drøftet: 

 Ingen kuratering indtil foreningen tæller 30 medlemmer.  

 Første år kunne man være gæstemedlem /medlem på prøve, det kunne give 
mulighed for at ”se medlemmets kunst an og så forholde sig derfra.  

 Et kommende medlem kunne begynde som gæst, efter at et lille udvalg har 
taget en snak og et besøg med det potentielle medlem.. 

 Opfordring til at der i udstillingskataloget kan stå lidt om, hvordan man kan 
blive medlem sammen med en arbejdsgang for, hvordan man optager nye 
medlemmer. Selv om det står på hjemmesiden, kunne det være en idé også at 
omtale det kort i kataloget eller som minimum henvise til hjemmesiden. 

 Mange fordele og ulemper blev drøftet og emnet endte med at medlemsskaren 
anbefalede, at bestyrelsen følger vedtægternes § 4 omkring kuratering og 
gerne inddrager en arbejdsgruppe, der tager vare på kurateringsopgaven.  
 

Gæstekunstnerproblematikken: Skal der være loft for hvor mange 
gæstekunstnere, der kan være udstiller hvert år. Skal en gæstekunstner være 
bosiddende i HTK eller skal det være en kunstner fra en anden kommune.  

 Hvis der er mange gæsteudstillere, der ønsker at komme ind, kan det måske gå 
på skift, hvem kan få gæstekunstnere med.  

 Bestyrelsen skal være opmærksom på, at foreningen er dannet for bosiddende 
kunstnere og hvis antallet af gæstekunstnere skulle blive stort, har bestyrelsen 
en opgave i at begrænse antallet. 

 Åbne Atelierdøre er henvendt til enkelte stående medlemmer og ikke gallerier, 
der har flere kunstnere i sin virksomhed, der hver især har et antal værker 
udstillet i galleriet.  

 Alle gæsteudstillere skal betale på lige vilkår med foreningens egne 
medlemmer. 

Antallet af udstillere: 

 Fordele/muligheder og ulemper ved et stort antal deltagere blev drøftet. 

 Konklusion: Økonomien må gerne styrkes ved, at flere kunstnere deltager og 
gerne derved bidrage til en endnu bredere vifte af udtryksformer. Samtidig skal 
vi heller ikke bestræbe os på et meget stort antal udstillere, da det vil kunne 
minimere besøgstallet hos den enkelte kunstner. Et udstillerantal på 18-20 
kunstnere vil sikkert være fint. 
 

Formandens skriftlige beretning vedhæftes referatet i en særskilt fil. 
 

3) Kassererens beretning:  
Ruth T. uddelte kopier af regnskabet og gennemgik posteringerne. Årets resultat er 
et beskedens overskud på 134 kr. Der er 0 kr. i kassen, da vi ikke opererer med en 
kontantkasse. Revisor, Arne Nielsen, har gennemgået regnskabet med bilag og 
ikke fundet anledning til at komme med nogle anmærkninger. Generalforsamlingen 
godkendte regnskabet. Regnskabet vedhæftes referatet i en særskilt fil. 
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4) Fastsættelse af medlemskontingent for 2017:  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017. 200 kr. pr. person. 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.  
     

5) Indkomne forslag til drøftelse og beslutning 
Ingen indkomne forslag. 
 

6) Valg af ét nyt bestyrelsesmedlem efter tur for en treårig periode. 
Ruth Trier er på valg og modtager genvalg. Ruth blev valgt uden modkandidat og 
med akklamation. 

 
7) Valg af revisor, Arne Nielsen fra Humlens bestyrelse sidder p.t. på posten og er 

villig til genvalg. Arne blev genvalgt. 
 

8) Eventuelt.  

 Der blev udtrykt et ønske om, at udstillingsbeløbet ikke blev øget måske snarere 
reduceret til næste år. Den generelle holdning var, at med et godt højt niveau for 
markedsføring, kunne udstillingsbeløbet ikke være mindre. Udstillerbeløbet 
hænger også sammen med antallet af udstillere. Selv om vi gerne ser en mulighed 
for, at en arbejdsgruppe kan opnå enten reklame/annonceindtægter eller 
sponsorer, bør et indtjent beløb bruges til endnu bedre markedsføring. Næste år 
vil vi satse på en arbejdsgruppe, der kan være opsøgende omkring sponsorer. På 
evalueringsmødet blev der allerede taget tilløb til at danne en arbejdsgruppe til 
denne opgave, der manglet blot endnu et medlem til den arbejdsgruppe. 

 Lidt diskussion om antallet af udstillingskataloger. Færre kataloger, vil ikke 
nedbringe udgifterne forholdsvis meget, da det er de første trykte kataloger, der er 
de dyreste. Kvaliteten af brochuren var mægtig fin, den må der ikke gives køb på.  

 
Erik Dollerup afsluttede generalforsamlingen og takkede for en god og livlig debat. Inge 
takkede ligeledes alle deltagerne for fremmødet og Erik for at påtage sig hvervet som 
dirigent. 
 
Hedehusene den 12. oktober 2016. 

 
 
 
Dirigent: Erik Dollerup  

 
 
 
Formand: Inge Smith Hansen 

 
 
 
Kasserer: Ruth Trier 

 
 
 
Sekretær: Helle L. Christensen 

  
 
 
 


