
REFERAT fra BIMARIS’ generalforsamling 4. marts 2019 

Tilstede: Gerd, Line, Claus, Susanne, Bodil, Vera, Alice, Luffe, Anette, Nana


Dirigent: Claus. Referent: Nana.


Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Claus konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Herefter formandens beretning, som blev til en kollektiv beretning, idet ordet gik bordet rundt.

Der blev udtrykt generel tilfredshed med sidste års udstilling i Benmel. God stemning og godt 
samarbejde. Dog utilfredshed med lodtrækningen på flere måder, så vi  vedtog at sløjfe den til 
næste udstilling. Claus var ikke tilfreds med væggen lige inden for porten, den er svær at hænge 
på, hvis man ikke har meget store billeder.  Bodil, Vera og Nana meldte fra til dette års udstilling. 
Nu blir det sidste år med udstilling i Benmel og nye veje må findes. Nye udstillingssteder. 

Der blev også givet udtryk for ønsker om mere indhold i foreningen og i foreningens møder, hvis vi 
ikke skal lukke foreningen. At vi gør noget sammen. Anette foreslog 4 fastlagte workshops årligt. 
Og at vi gør noget ekstra for at få nye medlemmer. 


Årsregnskab. Årsregnskabet har givet lidt udfordringer, som følge af at 
først Kirsten og siden Bjørn har forladt foreningen i løbet af året. Line og 
Claus har ydet en stor indsats for at få orden på foreningens regnskab. 
Regnskabet viser et underskud på 1.165,75 kr. og et indestående pr. 
31.12.2018 på 18.598,00 kr. Under disse særlige omstændigheder 
godkender forsamlingen årsregnskabet 2018. Regnskabet følger med i 
særskilt dokument. Line vil finde et nyt system til
regnskabsføring på udstillingen i Benmel i år. Vi drøftede muligheden for 
at skifte bank og konto, men udsætter beslutning herom til efter 
udstillingen i Benmel.
Stort bifald og tak til Line og Claus.

Valg til bestyrelsen. Genvalg til Anette og Nana. Nye er Claus, Line og Susanne. Alice efterlyser, 
at nogen tager ansvar. Det gør vi kollektivt. Og på opfordring af Anette oplistede vi en række 
opgaver, som ønskes forestået af en tovholder.

1. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling. Claus og Susanne.

2. Kontakt til Mogens Vibe. Claus.

3. Booking af mødelokaler. Alice.

4. Indkaldelse til møde. Referenten fra sidste møde.

5. Kasserer. Line og Claus.

6. Hjemmeside. Anette.

7. Udstillingsudvalg. (Udvalget skal finde forslag til mulige udstillingssteder, primært på den 

anden side af vandet, inkl. Sverige.)Anette, Alice, Luffe, Bodil.

8. Workshop-udvalg. (Udvalget skal komme med forslag til 1 dags workshops, såkaldte 

inspirationsdage, inkl. tid og sted. Alle medlemmer er velkomne til at komme med input. 

Valg af to suppleanter: Bodil og Vera.

Ekstern revisor genvalgt.


Fastsættelse af kontingent. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage. Vi kunne sløjfe kontingentet 
helt og blot bruge af formuen. Men vi landede på: samme kontingent som sidste år: 250 kr. Gebyr 
for deltagelse i årets udstilling i Benmel: 0 kr for medlemmer. 400 kr for gæsteudstillere. 10% af 
salget tilfalder foreningen.




Betaling af kontingent på kr. 250 bedes indbetalt snarest. Kontonummeret fremgår af vores 
hjemmeside. 
Vi besluttede, at vores indestående kan bruges til gæstelærere og lign., der er til gavn for 
medlemmerne.


Ingen indkomne forslag. 

Evt. Vi udstiller i Benmel fra d. 19.7. - 2.8. Med fernisering søndag d. 21.7. Gerd, Line, Claus, 
Susanne, Alice, Luffe og Anette tilmelder sig. Der er plads til 15 deltagere. Sidste frist for 
tilmelding er d. 30.3. til Susanne Månsson (susam@live.dk). Find gerne forslag til 
gæsteudstillere til næste møde.


Næste møde (som primært handler om udstilling i Benmel) er onsdag d, 24. april kl. 14 hos 
Line, Fåregårdsvej 6 i Olsker. 

Referentens bemærkninger: Så hyggeligt og opmuntrende møde! Tak for en god og positiv 
stemning! Tak for traktementet (og der var kage nok, trods Anettes bange anelser!). Enhver tvivl 
om foreningens fortsatte eksistens, trods frafald af medlemmer og udstillingssted, blev grundigt 
ryddet af vejen. Og det kan vi takke hinanden for!  


mailto:susam@live.dk

