
Generalforsamling 
For Middelfart Billedskole, 5500 Middelfart 

 
29. juni 2021 kl. 19.00 

REFERAT Birgit Mau 
 

sted: Grimmermose huset Kongebrovej 68, 5500 Middelfart 
 

Tilstede: Lone, Lisbeth J, Henriette, Susanne, Kenneth, Lisbeth K, Birgit og Bo  
 

Referat 

1. Valg af ordstyrer: Lisbeth J. Som konstatere at generalforsamlingen er 
indkaldt i henhold til vedtægterne og beslutningsdygtig. 

Generalforsamlingen afholdes forsinket på grund af forsamlings 
restriktioner relateret til Covid-19. 

2. Formandens beretning v/ Lone Ertbølle:26. februar 2020- 29. juni 2021 
Middelfart Sparekasse Bevilling på 7.000 kr. til dækning af Billedskolens faste 
forsikringer i 2020. Sparekassen er villig til at støtte i anden sammenhæng, mod at 
vi reklamerer for MD sparekasse på hjemmeside og plakater m.m. 
 
Foråret 2020 
Man kan konkludere at det er et fint gennemsnit for forårssæsonen 2020. 
Billedkunstens Dag 11. marts aflyst grundet Corona 
Forårsudstilling den 28.-29. marts aflyst grundet Corona 
 
Sommerskolen 2020 
Billedskolens sommer skole, ”Kunst i naturen - natur i kunsten” blev afholdt ved 
Middelfart Naturcentret, blev en stor succes. Antal 20 elever hvoraf de 9 var 
flygtningebørn. Den gave gode og positive kontakter iblandt børnene. som 
undervisere var Simon Fill og Marianne Nybo der stod for det 
Kreativ Dag på Kulturøen 
Et andet arrangement var en kreativ dag på Kultur Øen 25. juli, hvor ca. 20 børn 
malede 14½ m lang bane, der omhandlede hvad de brugte kultur Øen til. 
Kunstværket blev bagefter skåret op i baner og tapet op i vinduerne over 
hovedindgangen. Birgit og Nadja. 
 
Julearrangement Lørdag den 5. december på Torvet aflyst grundet Corona 
 
Aflysninger i p. g. a. Corona 2021 
Billedkunstens Dag  og Forårsudstilling den 17. - 18. april  
 
Holdene foråret 2021 
Da nedlukning blev forlænget 2. gang besluttede bestyrelsen 25. januar at indføre ” 
Online Undervisning” på alle hold. Stor forskel i succes på de enkelte hold. 
Udfordret på kommunikation. Også i forhold til det tekniske ved 
bestyrelsesmøderne. Målet med online undervisning = fastholdelse af elever. 
Tilbyde eleverne andet end deres skolegang hjemme. Opfordre til kreativitet. Vise vi 
er der for dem. Hvis ikke Billedskolen kan være kreativ i sin undervisning - hvem 
kan så. Stor aktivitet på Facebook. Mange opslag. Tak til lærerne. Talentholdet blev 
aflyst - da der kun var én tilmeldt. Tages op igen i ny form. 
 
Det skete 2021 



kreativ Goodie bag til alle eleverne. Stor tak til bestyrelsen for at bakke op og køre 
ud til alle eleverne. Kæmpe succes.  
 
Underviserne 
Vi har i denne periode sagt farvel til Simon og Dorthe. Til gengæld skal vi i den nye 
sæson byde velkommen til flere nye undervisere: Henriette Bonde - kendt fra 
bestyrelsen. Ruth Søndergaard - en ”gammel” kending og aftale med keramiker 
Stine H. S. Olsen, Odense - weekendkurser i keramik 

 
Flytning 
Den 31. august 2020 modtog Middelfart Billedskole et brev fra Middelfart kommune 
om evt. nedrivning af den nuværende billedskole p. g. a. bygning af en ny 
børneinstitution. Første møde herefter i september var positivt og vi så frem til en 
god løsning. Siden da er der løbet meget vand i den å - og det der kunne have 
været et fantastisk udviklingsarbejde hen imod kommunens Kultur- og fritidsstrategi. 
En strategi Kommunen i en artikel i Fyns Stiftstidende marts 2021 proklamerede, 
kunne gå hen og blev en del indviklingsarbejde. Vi har mange gange skulle kæmpe 
for at få tilbagemeldinger og opfølgninger. Alle både lærere og bestyrelsen har 
været inde over i jagten på nye lokaler. Vores drømmelokaler - hvor vi både ville 
kunne skabe billedskole og dramaskole blev for dyre. Vi har i den grad serveret en 
masse tiltag og løsninger for Kommunen, men de er ikke samme sted som os - og 
kan ikke se investeringsgrundlag nok allerede nu. Derfor er vi i den situation, at vi 
skal flytte til Assensvej 177. Kommunen har lovet det står klar til den 20. september. 
Nye sæson. Igen tak. 

Beretning Blev godkendt med  

3. Aflægning af regnskab ved kasserer Lisbeth Jørgensen og Bo Smith, blev 
godkendt 

4. Indkommet forslag om vedtægtsændring 
Bestyrelen havde indsendt ændrings forslag til § 2.og § 3 Der blev i den 
sammenhæng stillet et ændringsforslag således at § 1 der suppleres med 

Binavnet Middelfart kulturskole. Alle 3 punkter blev enstemmigt vedtaget 
med følgende ordlyd: 

§ 1 NAVN OG STED 
Middelfart billedskole, binavn Middelfart kulturskole, har hjemsted i 

Middelfart kommune  
 
§2  

Middelfart Billedskole har til formål 

At give børn, unge og voksne mulighed for at udtrykke sig gennem kreativ og kunstnerisk 

virksomhed  

At udvikle sanser, følelser og evner for kreativt arbejde 

At give udfordringer og stille krav til deltagerne 

At udvikle evnen hos deltagerne til aktivt at betragte kunst 

At tilbyde en bred vifte af udtryksformer, så som billedkunst, keramik, drama, grafik, skulpturer 

m.m. 

At samarbejde med andre kreative skoler og foreninger indenfor Middelfart Kommune. 

 

§ 3 

Billedskolen kan tilbyde kreative aktiviteter og tilbud til alle børn, unge og voksne. 

  

 
 



 

 

  
5. Valg af ny bestyrelse 

Nuværende bestyrelse: 
Formand, Lone Ertbølle, på valg Blev genvalgt (valgt for 2 år) 
Kasserer, Lisbeth Jørgensen fortsætter som kasserer 

Bestyrelsesmedlem, Susanne Bai Jensen 
Hennie karoline Eriksen, nyvalgt (valgt for 2 år) 

Bestyrelsesmedlem Kenneth L Pedersen, nyvalgt (valgt for 2 år) 
ingen suppleanter 
 

6. Valg af en revisor (Martin Wittrup, Middelfart Sparekasse) villig til 
genvalg 

7. Eventuelt 
 
a Kenneth spurgte ind til hvorfor der ikke var slået et voksenhold op 

både mandag og onsdag. Formanden bad igen Lisbeth og Birgit og 
at overveje mulighederne 

Lisbet og Birgit besluttede følgende: der tilbydes 2 voksenhold 

mandag med Lisbeth og onsdag med Birgit begge dage kl. 10 – 13. 
Lisbeth og Birgit forbeholder sig ret til at slå dem sammen til 

mandag, hvis Lisbeth og Birgit vurderer der antalsmæssigt er plads 
på mandagsholdet. Hvis det bliver tilfældet og onsdags kursisterne 

ikke ønsker at gå på onsdagsholdet får de pengene retur. 

 
b Bestyrelsen drøftede en indkommet et brev en Cristine Beelaerts, 

Båring, om at lave en gren af Middelfart billedskole i Båring. 

Christine indkaldes til vores næste bestyrelsesmøde, hvor hun kan 
fremlægge sine ideer, og bestyrelsen får mulighed for at stille 

spørgsmål 

 


