
Referat fra Generalforsamling i Vejlby-Risskov Kunst- og Kulturforening 

den 28.10.2021. 

21 deltagere. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Bent Ebbensgaard valgt som dirigent. 

Inger Nørvang som referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

ved formand Carl-Johan Skovsgaard 

Formanden gennemgår foreningens aktiviteter. Beretningen dækker en 2 års 

periode, da der ikke har været afholdt Generalforsamling i 2019 på grund af 

coronaepidemi. 

 

Aktiviteter i perioden har omhandlet besøg på Kgl. Bibliotek, guidet rundture på 

Sydhavnen og i Marselisborg Slotspark. 

 

Udstillinger af Marianne Stenberg, papirkunst af Jytte Rasmussen og billedkunstner 

Klaus Becker. 

 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab og budget 

ved kasserer Mie Ebbensgaard 

Regnskab for 2019 – 2020 

Regnskab for 2020 – 2021  

 

Mie Ebbensgaard gennemgår materialet, som godkendes af forsamlingen. 

 

4. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Ingen ændringer. 

 

5. Forslag om vedtægtsændring. 

For at lette samarbejdet med foreningens bank, hvor alle bestyrelsesmedlemmer 

hvert år skal aflevere identifikation og dokumentation, foreslår bestyrelsen at der i 

vedtægternes paragraf 3 som tredje stykke indsættes følgende: 

”Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening, alternativt af 

formanden og to bestyrelsesmedlemmer”. 

 

Forslaget vedtages. 

 

6. Indkomne forslag. 

Intet. 



 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 

Da generalforsamlingen blev aflyst i 2019 pga. coronakrisen besluttede bestyrelsen, 

at medlemmer på valg i 2020 skulle fortsætte. 

 

På valg i 2021 er bestyrelsesmedlemmer: 

Mie Ebbensgaard                                    modtager genvalg 

Lene Frost                                               modtager genvalg 

Carl-Johan Skovsgaard                           modtager genvalg 

Valg af suppleanter: 

Bodil Alsing Christiansen                         modtager genvalg 

Werner Hedegaard                                   modtager genvalg 

 

Alle blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisorer. 

Helle Ernst  

Johannes Morre Pedersen  

 

Begge opstillede og blev valgt. 

 

9. Evt. 

Carl-Johan orienterer og udleverer eksemplarer af ny revideret udgave af 

foreningens folder. 

Werner orienterer om og opfordrer til initiativer til at skaffe nye medlemmer. 

Facebook, plakater, kontakter til institutioner i området m.m. Har blandt andet 

genoptaget kontakten til Bydelsgalleriet i Vejlby, som er knyttet til Idrætshøjskolen og 

som har fået økonomiske midler til udvikling i området. 

Under drøftelsen var der tilslutning til et forslag fra forsamlingen om at deltage i 

Vejlby dagene til foråret i et forsøg på at tiltrække nye medlemmer. 

 

Inger Nørvang 

referent   

     

 

 

 

 


