
Protokol Kunstforeningen Limfjorden Generalforsamling 
tirsdag den 8.marts 2022 kl.19.00 på Struer Fri Fagskole

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Daniel Eiler - Daniel er valgt. Daniel konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Der skal vælges tre stemmetællere - tre stemmetællere er valgt.

2. Bestyrelsens beretning:
Ulrikka præsenterer bestyrelsen og fremlægger bestyrelsens beretning og takker for 10 gode år i bestyrelsen. På 
bestyrelsens vegne takker Anna og Susanne Ulrikka mange gange for hendes store arbejde for foreningen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Gitte fremlægger regnskabet. Regnskabet er godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Ulrikka, Susanne, Anne og Gitte.

Anne, Gitte og Ulrikka modtager ikke genvalg.
Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år afgangen.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer: Susanne Flodgaard, Marianne Ebsen, Lis Møller Jensen, Maja Jacobsen. De er 
hermed valgt.

5. Valg af suppleanter
Der skal vælges to suppleanter, der vælges for et år afgangen. Forslag: Agnete Toft Bro, Lillian Jepsen. De er hermed 
valgt.

6. Valg af revisorer
Dorthe Bastrup og Plans Knutsson modtager genvalg. De er hermed genvalgt.

7. Kontingentfastsættelse
Kontingent fortsætter med 250 kr. om året.

8. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

9. Eventuelt
Knud Mølgaard fortæller om udflugt til Gødstrup hospitalskirke og Kunstmuseet Pieart. Plospitalskirken er 
udsmykket af Laila Westergaard. Kapellet er udsmykket af Pae White. Foyeren er udsmykket af Erik A. Frandsen. 
Pietas Pavillion skal også besøges. Den er udsmykket af Cronhammer og Friis & Molktes. Turen fortsætter til Heart, 
hvor der også er spændende udstillinger. Der er guide med begge steder. Tilmelding ved at skrive til Knud Mølgaard 
og det koster 200 kr.
Der er kørsel i private biler. Kørsel koster 2 kr. pr. km. Flusk at skrive om du ønsker transport, og hvor du gerne vil 
med fra.
Ulrikka - stor tak til Gitte for det store arbejde for foreningen. Også en stor tak til Fleine for arbejdet som suppleant 
og Daniel for at have ledt os gennem generalforsamlingen.

Daniel Eiler

Dirigent

Formand



www.limfjorden.com 
cvr30138171

Bank: Sparekassen Vendsyssel 9070 6205621081
Mobile pay: 58789

Kunstforeningen Limij orden

Kunstforeningen Limfjorden indbyder til generalforsamling

Tirsdag den S.marts 2022 kl.19.00 på Struer Højskole

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Ulrikka, Susanne, Anne og Gitte

Gitte og Ulrikka modtager ikke genvalg
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Kontingentfastsættelse
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Derefter musisk indslag.
Efter generalforsamlingen vil der vanen tro, være lodtrækning om indkøbte 
kunstgenstande blandt de fremmødte medlemmer.
Evt. Indkomne forslag til behandling bedes være Ulrikka Ikjær Buskov i hænde 
8 dage før generalforsamlingen.

Se indkøbte genstande på hjemmesiden: www.limfiorden.com
Nye navne ønskes til bestyrelsen. Kontakt os gerne inden generalforsamlingen.

Venlig hilsen 
Ulrikka

formand: Ulrikka Ikjær Buskov, Fabjergvej 1, 7620 Lemvig,® 40 61 73 42, mail: formand@limfiorden.com 
kasserer: Gitte Birch Jensen, Tannebækvej 9 A, 7620 Lemvig, ® tlf. 29 80 31 81, mail: kasserer@limfiorden.com

sekretær: Marit Buus, mail: marqitbuus@live.dk

http://www.limfjorden.com
http://www.limfiorden.com
mailto:formand@limfiorden.com
mailto:kasserer@limfiorden.com
mailto:marqitbuus@live.dk


Kunstforeningen Limfjorden

Årsregnskab 2021 2021 2020

Indtægter Note
Kontingenter 37.400 1 34.600
Driftstilskud Struer kommune 4.000 0
Kulturelt samråd Lemvig 0 0
Påskeudstilling 0 0
Censureret efterårsudstilling 36.300 3 48.225
Andre udstillinger 0 550
Salg af kunst 19.980 5 10.500
Årstryk og diverse 725 0

98.405 93.875

Udaifter
Generel drift, netto 8.086 2 13.052
Påskeudstilling 300 0
Censureret efterårsudstilling 31.907 3 31.029
Andre udstillinger 1.140 4.455
Årstryk 45.441 4 0
Køb af kunst 31.583 5 25.546

118.457 74.082

Årets resultat -20.052 19.793

Balance, ultimo 2021
Aktiver Passiver
Bank 36.190 Primo 55.378
Kontant 186 Resultat -20.052
Tilgode 75 Ultimo 35.326

Skyldig 675
Kontingent, forud 450

Balance i alt 36.451 36451

Regnskabet revideret den

Underskrift, revisor 
Dorthe Bastrup



Generalforsamling Kunstforeningen Limfjorden 
Struer Højskole 8. marts 2022 kl. 19.00

Bestyrelsens beretninE for året 2021
Førend jeg vil fortælle om, hvad der er sket det forløbne år, vil jeg, som jeg plejer, 
kort præsentere medlemmerne af bestyrelsen, så at I kan sætte ansigter på os, og 
for at fortælle lidt om, hvad vi laver.
Der er 9 medlemmer i bestyrelsen, og hvert år er der enten 4 eller 5 på valg.

Lisbet Mogensen du har påtaget dig kontakten med kommende censorer, du tager 
dig aftegning af forsikring. Du er med i årstrykudvalget, du skriver 
pressemeddelelser og er med i indkøbsudvalget.

Gitte Birch: Du er vores kasserer, har styr på medlems kartotek og sender 
invitationer ud til vores udstillinger. Du får god hjælp til regnskabet af Hr. Jensen, - 
din mand.

Margit Buus du er vores sekretær og udsender dagsorden ud inden vores møder.

Anne Hennig Olsen du i påskeudvalget og mellemled med Lemvig gymnasium og 
bestyrelsen. Du har kontakten til de frivillige og du står for indkøb af gaver til vores 
gæster og aktører.

Bodil Keldorff: Du er i påskeudvalget og årstrykudvalget

Jørn Stub: Du er i Årstrykudvalget i udvalget for efterårsudstillingen og med i 
indkøbsudvalget. Du står også for planlægning af vores medlemsudflugter. Bemærk 
næste tur går til Herning. Mere om det senere.

Susanne Flodgaard: står for de sociale medier/Facebook og som koordinator for 
påskeudstillingen, du laver plakat og katalog for påske og efterårsudstilling og 
årstrykudstilling. Du opdaterer hjemmesiden og så står du for at fotografere ved 
vores udstillinger.

Anna Bjerre: Du er koordinator for den censurerede udstilling i forhold til at 
modtage blanketter og betaling.

Mette Urth (tidligere bestyrelsesmedlem) hjælper os stadig med at holde 
scrapbogen ajour, og sammen med Bodil Vejling (også tidligere medlem af 
bestyrelsen) hænger I plakater op, hver gang vi udstiller.
For alle i bestyrelsen gælder det at alle deltager i det praktiske arbejde op til de 2 
udstillinger så meget, som det kan lade sig gøre.



Jeg tager kontakten til Gimsinghoved i forbindelse med efterårsudstillingen. Jeg 
opdaterer hjemmesiden og forsøger i det hele taget at have et overblik over det, der 
skal ske.
Der er 205 medlemmer. Bestyrelsen har siden generalforsamling holdt 2 ordinære 
møder og via mail holdt os ajour med arbejdsopgaverne. Og derudover mødes vi på 
kryds og tværs op til udstillingerne afhængigt af, hvilke udvalg vi er på.

Påskeudstillingen 2021 blev visuelt afholdt på hjemmesiden og ikke mindst 
Facebook, hvor Susanne hver dag postede 2 udstillere. Det var med en lille tekst om 
hver udstiller og 4 billeder af de værker de ellers skulle have vist på gymnasiet. Den 
udstillingsform blev meget vel modtaget og P4 midt/vest radio havde et lille indslag 
med om det af undertegnet.

Den Censurerede Udstilling 2021
Tilmeldte kunstnere: 104 
Tilmeldte værker: 501 
Antagne kunstnere: 28 
Antagne værker: 49
Gæster ved den censurerede efterårsudstilling var 475 i alt. Så en stor nedgang fra 
2020 men der ser vi Covid 19 som den største grund.
De tre censorer var:
Anneline Schjødt Pedersen, Jens Ardal og Frodo Mikkelsen
Det var som altid nogle arbejdskrævende dage, som begynder torsdag med at stille 
borde op, fredag morgen modtages værker og så fremdeles fuldtid hele weekenden 
med censurering, aflevering af værker, ophængning af udstilling mandag eller 
tirsdag. Men det er også nogle gode dage, hvor vi alle gør meget for, at det også er 
hyggeligt og sjovt.
Rie Nyborg fra Gimsinghoved holdt åbningstalen som én af de sidste officielle pligter 
inden hun overdrog jobbet videre som leder
Årstrvk
Udstillingen i år blev rykket til juni måned pga. covid. Det var en hyggelig aften med 
fortælling fra Inge og en bid brød. Ca. 50 medlemmer mødte op den aften. Til jer der 
ikke har været forbi Anna endnu og hente, kan det tages med hjem i aften.
Vi har i bestyrelsen ydermere besluttet at man som medlem har et år fra 
Årstrykudlevering til at få hentet /sendt sit årstryk. Derefter vil det for andre være 
muligt at købe årstrykket.

Det frivillige korps tæller i øjeblikket 17 medlemmer..
Ved årets start bliver en mail sendt ud med dato for årets arrangementer, hvor en



hjælpende hånd er kærkommen. Så får jeg besat dagene, og vi fornemmer i 
bestyrelsen, at selvom der er et arbejde, der skal gøres, så har vi nogle gode timer 
sammen.
Er der én afjer der har lyst atvære med i dette korps må I meget gerne skrive til 
formanden mail og du vil komme på maillisten.

Nye medlemmer. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at skaffe nye medlemmer. 
Finder du et nyt medlem, bliver du præmieret med en god flaske vin til 
generalforsamlingen.

Vil du gøre en forskel i foreningen: så opfordrer vi kraftigt i bestyrelsen til, at du 
overvejer, om du vil stille op til bestyrelsen. Derved kan du være med til at forme 
foreningen fremadrettet. Det er en dejlig lille familie at være en del af, og vi har 
mange gode stunder sammen

Nyhedsbrev:
Først i januar får I et nyhedsbrev, der kort fortæller, hvad der vil ske i løbet af året. 
Det bliver sendt ud på e-mail og post Nord. Flår nogle afjer fået ny 
E-mailadresse eller adresse, så giv endelig besked til kasseren

Indkøb til udlodning 2022
Til generalforsamlingen i år har vi købt kunst for 31.500??? kr.

Tilskud i 2021

Fra Struer kommune har vi modtaget vi 4000 kr. i driftstilskud for 2020 og 2021

Så vil jeg takke alle jer, der er medlemmer. For uden jer var der jo ikke mulighed for 
at støtte kunsten i nærområdet. I må altid gerne tale for i jeres netværk, at man 
melder sig ind i foreningen.

Dernæst vil jeg takke resten af bestyrelsen og vores hjælpere for et godt år. Det er et 
fantastisk samarbejde, og jeg nyder vores møder og vores travle og aktive stunder 
sammen.

Så vil jeg slutte af med som afgående formand at sige tak for 10 gode år med masser 
af gode oplevelser med bestyrelsen og alle jer medlemmer.


