
 

Horsens Kunstforening indbyder til Generalforsamling torsdag d. 22. marts 2017 kl. 19.00 i Vestjysk Bank, 
Grønlandsvej 1, Horsens (Banken ligger i stueetagen under Horsens Sundhedshus). 
 
Vestjysk Bank er vært ved kaffe og kage. 
 
 
Dagsorden iht. Vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Beretning v. formand, Margareth Bergmann, om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
 
4. Forslag fra bestyrelsen: 
     
4.1: 
    Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af Horsens Kunstforenings Kunstfond jf. Kunstfondens vedtægter pkt. 9. 
    Kunstfondens vedtægter er vedhæftet. 
 
4.2:  
    Bestyrelsen for Horsens Kunstforening afholder en auktion over værkerne, som overdrages af den nedlagte Horsens  
    Kunstforenings Kunstfond – kun for medlemmer. Herved sikres det, at alle medlemmer har mulighed for at tilegne  
    sig ønskede værker. 
 
    Såfremt pkt. 4.1 ikke vedtages, frafalder dette punkt. 

4.3: 

   Bestyrelsen foreslår at tilføje til vedtægternes § 6: 
   Bestyrelsen er bemyndiget til  

 at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender   

 at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom.   

 
5. Forslag fra medlemmerne. Iht. vedtægternes §5 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 8 dage  
     før generalforsamlingen. 
 
6. Fastsættelse af kontingent.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er 

 Jytte Helbo 

 Marianne Christensen 

 Margareth Bergmann 

 Elsebeth Nortvig 
 
     Alle modtager genvalg. 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 
    Bestyrelsen foreslår Dorte Lund og Hildegardt Weimar. 
 
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant, på valg er 

 Revisor Karen Grøn, modtager genvalg 



 Revisorsuppleant 
 
10. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Efter generalforsamlingen er der  Foredrag ved Martin Munkholm. 
 
Martin Munkholm og hans søster ejer Belle Art Gallery v. Juelsminde. 
Belle Art Gallery tilbyder et eksklusivt sortiment af dansk og international kunst fra nøje udvalgte kunstnere. Galleriet 
udstiller og formidler kvalitetskunst i alle prislag og i forskellige genrer. Herunder: maleri, skulptur, fotokunst, grafik, 
glaskunst etc. 
De er tredje generation i firmaet. Martin er meget dygtig og ved rigtig meget om kunst og tæpper, og formentlig 
kender de fleste medlemmer Martin. 
Martin vil fortælle om, hvordan det er at være galleriejer.  
 
 
 
 
Efter foredraget vil der være bortlodning af kunstforeningens indkøbte kunstværker.  
For at være med i lodtrækningen skal man være til stede. Der uddeles lodder ved indgangen!  
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Horsens Kunstforening, Bestyrelsen. 
Horsens, d.20. februar 2017  
 


