Referat af stiftende generalforsamling af Foreningen Kunstnergaarden den 23. september 2015
1) Valg af dirigent: Karsten Wittchen
2) Valg af referent: Linda Wittchen
3) Karsten Wittchen orienterede om baggrunden for foreningens stiftelse og følgende områder
blev ved gennemgangen af fremhævet.
En projektstyregruppe har siden 2008 varetaget aktiviteterne på Kunstnergaarden i tæt samarbejde
med Fonden.
Projekstyregruppens medlemmer er nu medlemmer af Foreningen Kunstnergaarden i kraft af deres
aktive virke på Kunstnergaarden.
Medlemmer af Foreningen Kunstnergaarden kan fortsat deltage i og udføre de hidtige opgaver/aktiviteter uden at
disse nødvendigvis skal styres/vedtages af Foreningens bestyrelse.
Indkaldese til aktiviteter, arbejdsweekender m.v. foretages via Kunstnergaardens sekretariat, som arbejder for såvel
Fonden som Foreningen.
Foreningen refererer til og samarbejder med Saltofte Larsen Fonden, som ejer gården og Saltofte Larsen Samlingen.
Ændringer eller nye tiltag som foranlediges af Foreningen eller dennes bestyrelse skal derfor drøftes med Fondens
formand. Fondens formand deltager i Foreningens bestyrelsesmøder.
Virksomhedssponsorater forbliver i Fondens regi. Disse sponsorater tilfalde Fondens konto.
Kunstnergaardens sekretariat vedligeholder sponsorlisten og varetager udsendelse af breve mv.
Sponsorkontakten varetages af Fondes formand.
Den årlige støtte fra Kommunen tilfalder Fondens bankkonto (Kassekredit), som afholder de faste
udgifter vedr. ejendommen, såsom ejendomsskatter, forsikringer, el, vand osv.
4) Forslag til vedtægter: Udkast til foreningsvedtægter, som var udarbejdet af projektstyregruppen
og kontrolleret af Advokat Claus Sell, blev gennemgået § for § og blev tilføjet følgende ændring:
Foreningens hjemsted er i Dianalund i Sorø kommune. Vedtægtsforslaget blev derudover beriget med
dagsordenspunkter om valg af bestyrelsen og valg af to revisorer.
Generalforsamlingen skal afholdes indenfor årets 1. kvartal. og der indkaldes ved mail eller brev.
Vedtægterne blev herefter vedtaget af forsamlingen.
5) Forslag til fremtidigt arbejde: Ud over de i vedtægternes § 1 nævnte opgaver blev følgende nævnt:
Julearrangement, tømme lofter og muligvis et foredrag.
Bestyrelsen medtager disse emner ved førstkommende betyrelsesmøde.
6) Forslag til budget og kontingent: Der er endnu ingen penge i foreningen og derfor ikke noget forslag til
budget. Det blev vedtaget at medlemmer af foreningen ikke skal betale kontingent, da
de jo alle yder en frivillig ulønnet indsats for Kunstnergaarden og det derfor ikke ville være rimeligt at de
også skulle afkræves kontingent..
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7) Valg af foreningens bestyrelsen:
Den valgte betyrelse konstituerede sig således efter den stiftende generalforsamling:
Formand Karsten Wittchen
Næstformand Claus Thygaard
Kasserer Bent Lundberg
Sekretær Søren Nielsen
Menigt medlem Jan Mortensen
8) Til revisorer valgtes:
Ole Høgh-Olsen
Linda Wittchen
9) Eventuelt: Der var intet til eventuelt.

Foreningen opretter sin egen bankkonto.
Foreningen opretter en mobile pay.
Hjemmesiden rettes i overensstemmelse med de organisatoriske ændringer.
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