
Referat af generalforsamling i Middelfart Billedskole den 20. 

marts 2012 
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1. Valg af ordstyrer 

Jørgen Thykjær valgt 

 

2. Formandens beretning 

Skoleleder Birgit Mau forelagde formandens beretning. 

Punkter:  

Forårsudstillingen 2011 herunder årets kunstværk 2011. 

Sommerskole i juni 2011, med tre værksteder, der var lånt to telte ved Vesterløkkens 

beboerforening. Det med at arbejde med glas gav problemer i forhold til at folk ikke får 

hentet deres ting. 

Årets Kulturnat var blevet til kulturmaraton, hvor Billedskolens indslag var to store 

fællesbilleder, som er på depot på kulturøen. Og en af Billedskolens elever havde lavet et 

billede til plakaten. 

Efterårets forløbet 2011, det var ikke elever til mere end 3 hold (28 elever). 

Spændende indslag har blandt andet været besøg på Galleri Hindhede. 

Helt nyt er hold for voksne, hvor der har været tilslutning til at kunne starte et hold 

onsdag formiddag. Holdet lavede fællesudstilling på torvet i Middelfart Sparekasse. 

Kreativdag i November var meget velbesøgt. 

 

3. Aflægning af regnskab 

På kasserens vegne fremlagde Bo Smith Regnskabet for 2011, der viser et underskud på kr. 

4.496. Og en egenkapital på kr. 21.490,79 ved årets udgang. 



 

4. Valg af bestyrelse 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Lena Krusborg og Kenneth Lynn-Pedersen 

 

Valgt til bestyrelsen er: 

Kenneth Lynn-Pedersen og Gytte Thykjær 

 

Valg af 2 suppleanter, valgt er: 

Thor Troest og Sten Æbelø 

 

5. Valg af 1 revisor 

Valgt er Charlotte Jakobsen 

 

6. Kontingent for støttemedlemmer 

Kr. 50 blev vedtaget. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

8. Eventuelt 

Placering af sommerskolen. Birgit har bestilt lokaler på Hyllehøjskolen til Sommerskolen, 

den 2.-3. og 4. juli. Der kommer til at mangle underviser. Birgit har kontakt med et par 

stykker, og herudover foreslås kontakt til kunstspiralen og kunstskolen i Fredericia, og der 

bliver annonceret på jobnet. Bestyrelsen mødes i April og tager stilling til aftaler med 

undervisere for den kommende sæson. 

Birgit sender datoen ud når hun kender tidspunkt for flytningen af møbler. 

I forhold til det kommende byggeri orienterede Birgit om at pengene fra ministeriet først 

kommer når alt er færdig og godkendt, hvilket betyder at Billedskolen får et 

likviditetsproblem. Der er et tilbud fra Middelfart Sparekasse om en kassekredit. Det blev 

foreslået at spørge Kommunen om de kan hjælpe som alternativ løsning. 

 

Referatet godkendt af ordstyrer 

Dato: 

 

 

Ordstyrer, Jørgen Thykjær 

 

  

 


