
                            BIMARIS GENERALFORSAMLING FOR 2019&/2020 
 
 
Den 8/12 holdt Bimaris Generalforsamling for år 2019 på Nexø bibliotek  
Bemærkning: Vi har måtte udskyde mødet til nu pga. Corona 
 
Tilstede var: Line, Dan, Lene, Pernille, Birgith, Nana, Alice. 
 
Formandens beretning  
 
Da ingen og alle er formand samlede vi i fællesskab op på året. 
Vi havde udstilling på Galleriet i Snogebæk (som åbnede første gang i år. Arrangeret og istandsat af 
4 fra Bimaris gruppen: Claus, Vera, Ingrid, Bodil. Fremover er galleriet i Snogebæk styret af 
gruppen og ikke en del af Bimaris). 
 
Udstillinger: 
Domen i Allinge: Pernille, Line, Birgith og Anette. 
Rådstuen i Sandvig: Anette og Nana. 
I Galleriet i Snogebæk: mange medlemmer fra Bimaris 
 
Regnskabet: 
Er blevet godkendt af vores revisor i Hasle. Se vedhæftet fil. 
 
Kontigent: uændret 250 kr. pr år. 
 
Valg af Bestyrelse:  
Line regnskab 
Claus Regnskab 
Birgith  
Alice 
Det var ikke muligt at finde 5 personer, men med 3 personer er bestyrelsen beslutningsdygtig. 
 
Indkommende forslag: 
De foreslået vedtægtsændringer blev vedtaget. Se indkaldelsen til dette møde. 
Vi nedsatte en arbejdsgruppe som skal finde nye udstillingssteder til Bimaris medlemmerne. 
Dan. 
Alice. 
Birgith. 
 
Evt. 
Forslag til nye udstillingssteder : 
Tomme butikker i byerne. 
Tomme lagerhaller ved byerne. 
Søge om fondspenge til et godt telt. Mobile udstillinger i det grønne (Anette har gode erfaringer 
med at søge)  
Bibliotek 
Hospital 
Svanekegården 
Vang galleri 
Rådstuen i Sandvig 
Har du  nogle ideer så kontakt en fra gruppen. 
 



Bimarises fremtid 
 
Er enige om at det at være synlig på en fælles hjemmeside er en styrke for den enkelte. 
At være synlig på udstillinger sammen, er en styrke for den enkelte. 
Hvis Bimaris i fremtiden kan bibeholde en god hjemmeside og finde fine og til prisen gode 
udstillingssteder er der en fremtid for Bimaris. 
 
Vi skal finde ud af, hvor mange der vil udstille, hvis der bliver et sted til sommer. 
 
Vi er lidt bagud og skal have endnu en generalforsamling i 2021 for 2020 evt. til marts. Vi ser lige 
tiden an ang. Corona. 
 
Det var kort og alt fra et hyggeligt møde. 
Alt det bedste her fra hilsen Line Rued Andersen 
 
 
 


