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De indkøbte værker fremvises fra kl. 16.00. 
 
For de medlemmer, der ikke fik hentet 
Årets Værk til arrangementet i marts, er 
der udlevering af Årets Værk fra kl. 16.00-
17.00. Vi glæder os til at se dig! 
 
HUSK! 
Der udleveres kun personligt, eller mod 
fremvisning af fuldmagt. 
 
Der er også salg af tidligere års værker, og 
du kan både betale med kontanter og 
Mobile Pay. 
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Generalforsamling og bortlodning 
 
Grundet coronasituationen har vi valgt at udskyde 
generalforsamlingen og bortlodningen af gevinster indkøbt i 2021 til, 
det var muligt dels for årets kunstner at få færdiggjort 
kunstværkerne, dels at gennemføre et større socialt arrangement.  
 
I henhold til vedtægterne for Københavns Kommunes Kunstforening, 
indkaldes derfor - med forsinkelse - til den årlige generalforsamling og 
bortlodning. 
 
Mandag d. 02.05.2022 kl. 17.00 
(der er eftersyn fra kl. 16.00) 
 
På Krumtappen 
Krumtappen 4, 6.sal   
2500 Valby 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af 4 stemmetællere 
3. Beretning fra Formanden 
4. Regnskab ved Kassereren 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af: 

a) Formand 
b) 4 bestyrelsesmedlemmer 
c) 2 suppleanter 
d) Revisor 
e) Revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
9. Bortlodning  

 
28. 03.2022 Karen Egdal, Formand   

 
                              
 
 
 
F U L D M A G T  
 
 
Undertegnede 
 
Navn _______________________________________________ 
 
 
Medlemsnr. _______________ 
 
 
 
Giver hermed  
 
 
Navn ______________________________________________ 
 
Medlemsnr. _______________ 
 
 
 
fuldmagt til at udvælge min gevinst           
 
fuldmagt til at afhente årets tryk                                              
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad. 5: 
Indkomne forslag: Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne, 

men bestyrelsen foreslår mindre ændringer til vedtægterne i.f.t. en 

opdatering.  

Nuværende ordlyd: 

§3: ”…. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske 

skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en 

måned.” 

Forslag til vedtægtsændring: 

§3: ” … Indmeldelse sker skriftlig via hjemmeside www.kk-kunst.dk  

Udmeldelse skal ske skriftligt via hjemmeside med en måneds varsel til 

udgangen af en måned.” 

 

Nuværende ordlyd: 

§5: ”….. Du betragtes først som gyldigt medlem:                                         

a) når foreningen har modtaget din indbetaling via lønoverførsel (det 

er dit ansvar, som medlem at følge op på, at dette sker ved tjek af 

lønseddel).                                                                                                          

b) når foreningen har modtaget din indbetaling via netbank. 

Ved indbetaling via netbank skal kontingentet ved 1/2-årlig betaling 

være betalt senest d. 01.02. og 01.08. eller ved årlig betaling senest 

01.05. med angivelse af:                                                                                       

Medlemsnummer                                                                                                  

Navn                                                                                                             

Periode – hvilken periode indbetalingen dækker.  ……” 

Forslag til vedtægtsændring:       

§5: ” ….  Du betragtes først som gyldigt medlem, når foreningen har 

modtaget din betaling via netbank.”            

Ved indbetaling skal kontingentet ved ½-årlig betaling være betalt 

senest d. 15.01. og 15.07. eller ved årlig betaling senest 15.01. med 

angivelse af:                                                                                                      

De første 6 cifre i personnummeret eller medlemsnummer                 

Navn                                                                                                                 

Periode – hvilken periode indbetalingen dækker.  …..” 

 

Ved udlevering af årets værk d. 23.03.2022 ønskede bestyrelsen en 

meningstilkendegivelse fra medlemmerne vedrørende 

medlemsarrangementer, idet der har været ringe fremmøde til disse, 

og samtidig været en udgift for foreningen. På denne baggrund 

fremsættes følgende ændring af vedtægternes §7: 

Nuværende ordlyd: 

§7: Kunstindkøb. 

Bestyrelsen forestår indkøb af malerier, grafik, skulpturer mv., samt af 

kunsthåndværk og kunstbøger. 

Forslag til vedtægtsændring: 

§7: Foreningens aktiviteter. 

a) Kunstindkøb: Bestyrelsen forestår indkøb af malerier, grafik, 

skulpturer mv., samt af kunstværk og kunstbøger til bortlodning til 

medlemmerne. 

http://www.kk-kunst.dk/


 
 
b) Arrangementer: Foreningens formål er også at gennemføre 

arrangementer, f.eks. ved museumsbesøg, men såfremt denne type 

arrangementer afholdes, vil dette ske for medlemmernes egen 

regning. 

 

Nuværende ordlyd: 

§9, stk. 1:  ”….. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned 

og indkaldes via mail, annoncering på foreningens hjemmeside og på 

KK-net med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden: …. ” 

Forslag til vedtægtsændring: 

§9, stk. 1: ” …. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned 

og indkaldes via mail, annoncering på foreningens hjemmeside og på 

KK-net, Facebook og Instagram med mindst 14 dages varsel med 

følgende dagsorden: ……” 

 

Ad. 6: 
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad. 7: Valg: 
 
Bestyrelsens nuværende sammensætning valgt på 
generalforsamlingen d. 27.09.2021: 
 
 
 
Karen Egdal   På valg 
Formand (genopstiller ikke til 

formandspost) 
 
John Andersen  På valg 
Kasserer   (genopstiller til suppl.post) 
 
Jeannie Nørlev Hansen  Ikke på valg 
Medlemssekretær   
 
Dorte Fleron   På valg 
Medlemssekretær  (genopstiller) 
 
Marianne Brøndberg  På valg 
Bestyrelsesmedlem  (genopstiller) 
 
Helle Bower Jensen  Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem   
 
Anne Henckel Vesterlund Henriksen Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem  (men opstiller til formand) 

    
    
    
    
  
    
    

    
 
 

   

 
Lis Glazer   På valg 
Suppleant   (genopstiller ikke)   
 
Lars Bechager   Udtrådt af bestyrelsen 
Suppleant                                                             efteråret 2021 
 
 
 
 
Birte Damborg Pedersen  På valg 
Revisor   (genopstiller) 
 
Anette Ludvigsen  På valg  
Revisorsuppleant (genopstiller) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ad. 7 - fortsat: 
Jvf. vedtægterne skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, men da 

Anne opstiller til bestyrelsesformand – se nedenfor – træder hun 

officielt ud af bestyrelsen. Derfor vil der ved dette valg skulle vælges 4 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem Anne Henckel Vesterlund 

Henriksen vælges til formand, og Karen Egdal i stedet vælges til at 

”overtage” Annes post som bestyrelsesmedlem (næstformand) for at 

sikre kontinuitet og som ”mentor” for KK-Kunsts nye formand. 

Endvidere foreslår bestyrelsen, at John Andersen udtræder af 

bestyrelsen og i stedet vælges som suppleant, så hans erfaringer som 

kasserer kan videregives til den nye kasserer, som bestyrelsen 

anbefaler Dorte Fleron vælges til. 

Endelig foreslår bestyrelsen, at Vita Loumann vælges til 

bestyrelsesmedlem, idet vi ønsker, at hun skal bistå Jeannie Nørlev 

Hansen som medlemssekretær, da denne opgave er afgørende for 

foreningens drift. 

Hermed tilbagestår en suppleantpost til disposition. 

 

Ad. 9: Bortlodning: 

Gevinstliste udsendes særskilt – husk selv at medbringe/printe denne, 

samt indkaldelsen.  

    

 Vi glæder os til at se jer. 

 
                  Mange hilsner KK-Kunst bestyrelse 

 

 


