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Skive, den 31. marts 2022  
 

Referat af den 37. generalforsamling den 28. marts 2022. 
 

Der var mødt 16 medlemmer op til årets generalforsamling, der blev afviklet i god ro og orden. Formanden 

(FMD), Lisbeth Luckow, bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Poul E. Nielsen, der havde lovet 

at fortælle om sin kunst.  

Traditionen tro indledte vi med en sang og gik herefter over til behandling af  
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (DIR) 

Kurt Hedegaard Hansen blev foreslået og valgt. 

Kurt startede takkede for valget og nævnte, at han havde modtaget indkaldelse til 

generalforsamlingen den 15. februar 2022 på mail samt at den havde været omtalt på hjemmesiden. 

DIR kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden (FMD) 

Året 2021-22 blev igen præget af aflysninger, men også gode aktiviteter, da vi endelig kunne mødes 

igen. Det er jo kun en kort periode siden sidste generalforsamling den 12. oktober 2021. 

I efteråret 2021 lykkedes det at gennemføre et malerkursus med Poul Erik Nielsen i samarbejde med 

AOF og maleraftenerne blev gennemført med 6 aftener. 

I perioden 12 december 2021 til 1. marts 2022 havde vi en flot udstilling i Sognegården, hvor vi 

præsenterede værker fra kurserne i efteråret, såvel akryl, akvarel som fiberbeton. 

I foråret 2022 blev der også gennemført et kursus i akrylmaling, igen med Poul Erik Nielsen som 

lærer. Det er blevet et godt kursus, hvor både gengangere og nye får både udfordringer og 

inspiration med hjem. Vi håber det kan fortsætte i efteråret. 

Der blev afholdt malerkursus den 4-5. februar med Felix Pedersen som underviser. Det var egentligt 

et godt kursus med megen hjælp og inspiration, men der manglede et tema. Vi skal besøge Felix den 

18. august hvor vi får en rundvisning på Knudbyvej 14, 8831 Løgstrup. Desværre blev mange smittet med 

Corona på kurset, men alle er meldt friske igen. 

Kunst for Alle i KCS blev udskudt og løber nu af stabelen i weekenden den 9-10. april med fernisering og 

åbning lørdag kl. 11. Fokus deltager med 10 kunstnere i en fællesstand og derudover med Tove i en 

nabostand. 

I samarbejde med Niels Mølle inviteres til malerdag den tirsdag den 17. maj kl. 10-15, medbring selv 

malergrej mv. samt frokost og drikkevarer. Der vil være plads til alle uanset vejret. 

Årets udflugt er under planlægning, vi arbejder med Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter i Struer og besøg 

ved keramikeren LOPE, et besøg på kunstmuseerne i enten Holstebro eller Randers og det bliver igen kør selv, 

hvor vi fylder bilerne op. 

Vi har i dag afsluttet forårets Akrylkursus og der starter et kursus op i Fiberbeton ved Poul E. Nielsen, AOF. 

Der er ledige pladser, så i kan nå at tilmelde jer. Det starter efter påske den 25. april kl. 09. 

 Vore malerdage har i perioden lagt samme dag som malerkurset, det er ikke hensigtsmæssigt, så det vi 

undgå i den kommende sæson. Vi kigger også på, om mandag er den bedste dag. 

Kunstnergruppen Fokus 
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Endelig blev Kulturugen omtalt. Fokus deltager lørdag den 11. juni 10-14 med et tilbud om, at man kan 

komme ind og lave et kunstværk i olie-, pastel kridt eller akvarel. Man får værket med hjem. Der er modtaget 

kr. 4.000 i tilskud fra Kulturelt Samråd til aktiviteten. Vi forventer at være på scenen på Det gamle 

Rådhustorv. Kig ind. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation. 
 

3. Regnskab ved kassereren 

Kasserer Marianne Thomsen fremlagde det reviderede regnskab, og nævnte, at vi nu var på vej 

fremad i medlemstal efter en nedgang i 2020-21 på grund af Corona. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200,- årligt.  

Uændret kontingent blev godkendt. 
 

5. Forslag fra medlemmer sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen 

Ingen 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

- Lilli Eriksen og Preben Sloht var på valg og kun Preben modtog genvalg da Lilli havde valgt at   

  stoppe.  

- Charlotte Kjær blev nyvalgt til bestyrelsen. 
 

7. Valg af suppleanter 

Hanne Seidenfaden blev valgt som 1. suppleant. 

Dorte I. Andersen blev valgt som 2. suppleant. 
 

8. Valg af revisor 

Gunhild Ramsdahl blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt 

Gerry Davidson nævnte, at han nød at være med i gruppen, men da han arbejde med meget store 

værker der krævede såvel maskiner som plads, så deltog han ikke i kurser og maleraftener. 

Niels Mølle omtalte katastrofen med krigen i Ukraine og rejste spørgsmålet om vi ikke kunne tilbyde 

flygtningene der kom hertil Skive noget. Her tænkte han specielt på børnene. 

Marianne Thomsen mente, at det netop det vi tilbyder i Kulturugen. 

Poul R. Nielsen nævnte, at Kunst- og Billedskolen åbner op for flygtninge. 

Niels Mølle foreslog, at kunne markere sin støtte ved at køre med vimpel på bilerne og anlægge det 

Ukrainske flag. 

Kurt Hedegaard Hansen understregede, at det ikke kun er et statement, men signal på, at man 

åbner op for deres deltagelse i livet i byen.   

Gerry nævnte, at han havde doneret 5 store værker til Gl. Østergård og at udstillingen åbner den 31. 

maj. Østergård er i fare for at lukke, så støtteforeningen kæmper for at få midler til den fortsatte 

bevarelse. 

Herefter takkede DIR for god ro og orden under afviklingen og gav ordet tilbage til FMD. 

 

FMD sluttede med at takke Kurt for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen samt takkede 

for de mange gode input. 
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Herefter blev aftenens foredragsholder, kunstneren Poul E. Nielsen, introduceret og han startede 

med en lille film som introduktion til hans liv som kunstner. Han er kendt for mange flotte værker i 

bybillede og landskabet, f.eks. Sebedejstenen ved Kjærgårdsholm og de 12 aber i gågaden i Skive for blot 

at nævne et par stykker. 

Den grå klump blev grundigt behandlet og den havde inspireret til både børnebog og flere værker. Vi kom 

forbi ”sortekunst”, jernskulpturer, skrotkunst, malerier over rideture på hesteryg inden vi sluttede af med en 

”Rødspætteblues” akkompagneret af Poul på mundharpe. 

En spændende rejse over et langt liv som kunstner. 

 

FMD takke for det meget spændende foredrag, og overrakte Poul en lille gave som tak for at finde 

tid til at komme og fortælle for foreningen. 

 

Herefter takke FMD Lilli for hendes lange og gode arbejde i bestyrelsen og overrakte en lille 

erindringsgave som tak for indsatsen.  
  
Foreningen bød herefter på kaffebord og en dejlig aften kunne afsluttes med kanelstang og lækre 

kager. 
 

 

 

For referatet    Dirigent 

 

 
Preben Sloht             Kurt Hedegaard Hansen 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort konstituerende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen blev konstitueret således: 

 

Formand Lisbeth Luckow 

Næstformand Charlotte Kjær 

Kasserer Marianne Thomsen 

Sekretær Preben Sloht 

Bestyrelse Tove Lois Andreasen. 


