Referat fra generalforsamling i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
Fredag d. 4. november, 19.45 – 21.00 Hotel Comwell, Sorø
Valg af dirigent
Jane Susanne Andersen
Lone C. Sørensen blev valgt som referent.
Generalforsamlingen er indvarslet til tiden.
Formandens beretning
Bestyrelsen: formanden takker for godt samarbejde og fremmøde. Mødeaktiviteten har været tre fysiske
møder og ca. 6 online-møder. Der er nem og god kommunikation via Google drev. Der er det forgangne år
blevet udarbejdet grundformuleringer til brug ved henvendelser til kunstnere til konferencen.
Medlemstallet er vokset til ca. 165 medlemmer. Nogle af disse medlemmer mangler at betale kontingent.
Der er udarbejdet flyers, som kan deles ud som PR-materiale for at hverve flere medlemmer. Man kan
være personligt medlem eller som institution. Medlemskab udløser rabatter v. fx masterclass og
landskonference. Der deles information via foreningens hjemmeside og Facebook-side og Facebookgruppe. Fysiske nyhedsbreve udkommer to gange årligt og formanden takker for indlæg.
I år er Landskonferencen udsolgt, og for de fremtidige konferencer arbejdes på at indsamle en idébank - så
send gerne ideer. Næste Landskonference omhandler ’Møder i kunst - om dialog og deltagelse’ i Århus 3.5. nov. 2023.
Kontakt til Kulturministeriet er langsommelig og besværlig, men der arbejdes kontinuerligt på det.
Kulturmødet Mors. Flere fra bestyrelsen deltog og havde en god oplevelse. De havde mulighed for at
overvære foretræde for Folketingets Kulturudvalg.
Foreningen ønsker at bidrage til aktiviteter målrettet børn og unge på Kulturmødet.
BKF (Billedkunstnernes Forbund) arbejder på en overenskomst for billedkunstlærere.
Struktur og samarbejdspartnere i sekretariatet skitseres.
Udvalgte aktiviteter fra det forgangne år beskrives kort. Herunder nævnes også Master Class og
Billedkunstens Dag. Der arbejdes på nye temaer for Master Classes for 2023.
Til Billedkunstens Dag deles, ud over inspirationshæftet, meget inspiration på sociale medier. Specielt i de
to grupper: Børn, kunst og billeder og Billedkunstens Dag. Der er sendt en ansøgning om et nordisk
samarbejde til Billedkunstens dag - og denne ansøgning bliver spændende at få svar på.
Kompetencecenterets øvrige aktiviteter nævnes kort.
Efter formandens beretning bifaldes det kæmpestore arbejde både Landsforeningen og
Kompetencecenteret yder.
Processen med at søge midler til billedskolerne og projekter drøftes.
Fremlæggelse af regnskab
Driftstilskuddet beregnes ud fra omsætningen, hvorfor foreningens høje aktivitetsniveau er en fordel.
Årets resultat: Foreningen har et underskud på 63.790 kr., som dækkes via egenkapitalen.
Dags dato er der tilgodehavender blandt andet for kontingent. Der bruges en del ressourcer på rykkere for
manglende betaling.
Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Budget og fastsættelse af kontingent
I budgettet næste år vurderes medlemskontingenter at indbringe 64.000kr. Dette tal har foreningen en
målsætning om at forhøje - ved at lægge 15 kr. på kontingentet og især ved at øge medlemstal. Foreningen
foreslår at kontingentet næste år er 365 kr. for enkeltpersoner og 595 kr. pr. institution.
Det diskuteres, og der stemmes mellem følgende forslag
1) 350 kr./medlem og 650 kr./inst.
2) 360 kr./medlem og 610 kr./inst.
3) 365 kr./medlem og 595 kr./inst.
Forslag 1 vedtages.
Alle opfordres til at hverve medlemmer. Det undersøges om virksomheder kan være medlemmer og få
fradrag. Det bliver foreslået, at man forsøger at finde firmaer, som kan have interesse i at støtte
foreningen, og der opfordres til, at alle udbreder kendskabet til foreningen. Det er den mundtlige
overlevering, der giver bedst resultat.
Valg af formand
Eva modtager genvalg og vælges.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Jane Bendix, Mette Blicher genopstiller og vælges.
Signe Heinesen og Eva Hazra er ikke på valg.
Suppleanter: Bente Kjær Pedersen og Merete Wøldike Schmith genopstiller ikke. Suppleantposten er for ét
år og deltager i arbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.
Jane Susanne Andersen og Tina Elf vælges.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Foreningen køber sig til revision ved firmaet Skov Revision.
Evt.
Det foreslås, at bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes arbejde beskrives inden generalforsamlingen,
så medlemmer er informeret om, hvad de melder sig til.
Der er intentioner om et fokus på arkitektur i 2023.

