
Generalforsamling Greve Kunstrute 16/9-2021 
Tilstede fra bestyrelsen: Morten Funder,  Anne-Grethe Ørbekker, Grethe D’Aniello, Lone Jørgensen 

1. Valg af dirigent: Hanne Mercedes Iversen blev forslået og valgt. Denne godkendte at mødet var 

indkaldt rettidigt og ifølge vedtægterne. 

2. Godkendelse af dagsordenen: dagsordenen blev godkendt. 

3. Valg af referent: Lone Jørgensen blev valgt. 

4.  Valg af stemmetæller: Rie M. Christoffersen blev valgt. 

5. Formandens beretning: Se bilag. 

6. Evaluering: Dette punkt udgik, da det indgik i formandens beretning. 

7. regnskab: Kassereren (Anne-Grethe Ørbekker) fremlagde det reviderede regnskab og dette blev 

godkendt.  

8. Budget: Kassereren fremlagde og orienterede omkring nuværende budget. Budgettet blev indstillet 

til godkendelse, med en bemærkning om, at markedsføringsudgifterne er overskredet, men det 

kalkulerede underskud ser på nuværende tidspunkt kun ud til at blive mindre forøget. Kassereren 

forslog herudover et uændret kontingent for 2022, hvilket blev godkendt. 

9. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag. 

10. Valg af kasserer (ulige år): Anne-Grethe Ørbekker blev genvalgt. 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Eva Coldstrup var på valg, men ønskede ikke at genopstille og Grethe 

D’Aniello ønskede at udtræde af bestyrelsen. Lene Tjørnelund, modtager valg til bestyrelsen. 

 Bestyrelsen foreslog Vibeke Schou, som stillede op og blev valgt 

 Lene Tjørnelund blev valgt 

 

12. Valg af suppleant: Hanne Mercedes  Iversen stillede op, og blev valgt. 

13. Valg af revisor  :Anne-Lise Hansen modtog genvalg. 

14. Eventuelt: 

 Forslag fra Hanne Mercedes Iversen om at vi laver en fælles udstilling, evt. juleudstilling eller 

anden udstilling i kommunen i løbet af året, så vi alle kan være sammen og se hinandens 

værker. På Kunstruten er der ingen der kan forlade deres *stand* og se hinandens 

kunstværker. Dette var også en mulighed for os alle, til at lære hinanden bedre at kende. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag. 

 Et andet forslag: åbningstiden forlænges, kun for kunstnere der deltager, så de kan besøge 

hinanden efter *lukketid* - også for at se hinandens værker.  

 Lone Jørgensen, som laver facebookopslagene, spurgte, om der var stemning for at man på 

Facebook, lavede markedsundersøgelser hos følgerne omkring Greve Kunstrute.  Formålet 

og hvad og hvordan man skulle bruge det blev diskuteret frem og tilbage og der var 

umiddelbart ikke stemning for dette. 

 
 
 

Hanne Mercedes Iversen    Lone Jørgensen 
Dirigent     Referent 


