Referat
Gribskovmalernes Generalforsamling
Fredag d. 14. sep 2018
Pkt. 1

Referent: Birgit Brandt

Valg af dirigent: Hans Chr. Mathiesen.
Pkt. 2
Formandens beretning v. Katrine Pommer.
Herunder omtale af afholdte udstillinger i 2018 (Annaborg i Hillerød,
HerlevBibliotek, Fuglsanghus i Hørsholm, Dyssegårdskirken, Måløv bibliotek.
Kommende udstillinger 2019:
Forårsudstilling i forbindelse med generalforsamling i Helsinge Kulturhus.
X-Porten 8. august 5 dages varighed.
Efterårsudstilling i Helsinge Kulturhus september
Farum Kulturhus okt-nov.
Pkt. 3:
Hans Chr. M. fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018.
Uændret kontingent 300,-/årl. énstemmigt vedtaget. Kontingentet skal
indbetales senest d. 28/2-2019. Birgit A (kasserer) mailer reminder.
Pkt. 4
Vedtægtsændringerne blev gennemgået og debatteret.
Paragraf 3 blev foreslået ændret af sidste linie således:
“Medlemmer kan max være passive i op til 2 år.”
Herefter blev vedtægtsændringerne énstemmigt vedtaget.
Pkt. 5
Der var ingen rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
Pkt. 6
Pia Pape (best.medl.) træder ud af bestyrelsen. Peter witt blev valgt i stedet
for.

Annie Cornier (suppl) træder ud af bestyrelsen. Hans Chr. Errebo blev valgt i
stedet for.
Pkt. 7
Carsten F orienterede om sit forsøg på et debatforum: “Grib Stafetten”. Det
kom ikke rigtigt i gang. I stedet for vil han oprette en lille intern “Kaﬀeklub”,
som han vil invitere medlemmer til. Flere meldte sig frivilligt.
Peter Witt foreslog en julefrokost, så vi kunne lære hinanden bedre at kende i
foreningen.
Der var en debat om udstilling i “Det gamle Posthus” Katrine har kontakt om
booking juli 2020.
Der blev forslået en event weekend for at lave PR for Gribskovmalerne.
Diskussion om politik vedr. Kattegatkunstnerne, “Fileten”, “Kunst på
Havnen”, “Kulturhavnen” i forhold til Gribskovmalernes deltagelse.
Forslag om udstilling på Frederiksborg Slot, Hillerød Kunstdage m.
Deltagerbetaling og et tilskud fra Gribskovmalernes kapital.
Endnu en mulighed: VUC i Hillerød
Annie C beklagede det ringe fremmøde til medlemmernes udstillinger.
Lis beklagede den manglende reklame i lokalbladene og Frederiksborg
Amtsavis. Hun vil gerne fysisk kontakte redaktionen for at forhøre, om de har
modtaget materiale fra foreningen, så de kan promptes til at sætte det i
avisen.
Forslag om Events på åbningsdagen ved Forårs- og Efterårsudstillingerne.
Fx: Vind en kunstner fir en dag (4 t), vind et kunstværk til 1/2 pris.
Forsøg med en tematisk udstilling: “Eventyr”
Vedr. udstillingssteder med egenbetaling er smertegrænsen mellem 1000,- 3000,-.
Alle opfordres til at sende ideer til bestyrelsen eller formanden, hvis man
finder et egnet udstillingssted.

