
Referat fra Dansk Billedhuggersamfunds Generalforsamling 2019
Lørdag den 2. februar, Skulpturstøberiet, Løvholmen 9 i Svendborg.

39 medlemmer repræsenteret (incl. fuldmagter).

1. Valg af dirigent:
Henrik Voldmester.

Valg af referent:
Jørgen Falck.

2. Formandens beretning:
Som følge af personlige årsager havde Søren Schaarup valgt at stoppe som 
formand og udtræde af bestyrelsen midt i sin valgperiode. Han var heller ikke til 
stede på generalforsamlingen, men bortrejst på skiferie i Schweiz. 
I hans sted oplæste Marianne Miller hans formandsberetning, som forsamlingen tog 
til efterretning.

Flere medlemmer beklagede Sørens beslutning. Bl.a. fastslog Vivian Bondy, at han 
har været en ualmindelig god og initiativrig formand, der har skabt respekt om 
foreningen. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren:
Peter Hesk fremlagde regnskabet, der med en kassebeholdning på 226.443 kr. blev 
vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent: 
Det årlige medlemskontingent blev fastsat til uforandret 1.000 kr.

5. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter: 
Efter skriftlig afstemning blev forslaget vedtaget. 
Forinden gennemgik Henning Elving forslagene, der sigter på fremtiden for Dansk 
Billedhuggersamfund. Bestyrelsen finder det vigtigt, at DBS som sit overordnede 
formål tager udgangspunkt i 1: at fremme dansk billedhuggerkunst og 2: støtte 
unge talenter, samt 3: at arbejde for medlemmernes synliggørelse og deltagelse i 
kulturlivet. Andre ændringsforslag var opstramninger. 
Forslag til vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
Henning Elving gjorde i den forbindelse opmærksom på, at bestyrelsen ville træde 
tilbage, hvis forslaget blev nedstemt, hvilket udløste debat. 
Nogle medlemmer mente, det burde være muligt at stemme for eller imod de 
enkelte ændringer, men bestyrelsen fastholdt en afstemning om den samlede 
pakke, og således blev det. Stemmerne fordelte sig sådan: 
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Ja 33
Nej 3
Blanke 3

6. Indkomne forslag: 
Ingen.

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant:
Nyvalg til formand, da Søren Schaarup udtræder af bestyrelsen: Henning Elving 
stillede op som eneste kandidat og blev valgt.

Genvalg: Stinne Teglhus.

Henrik Voldmester blev igen valgt ind i bestyrelsen efter en pause siden forrige 
generalforsamling.

Bestyrelsen består herefter af Henning Elving, Peter Hesk, Jytte Høeg, Stinne 
Teglhus og Henrik Voldmester.

Bestyrelsessuppleant: Frank Fenriz valgt som afløser for Marianne Miller, der ikke 
stillede op.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant: 
Elna Christiansen og Steen Christensen valgt. 

Revisorsuppleant: Joseph Salamon. 

9. Eventuelt: 
Helle Vinter foreslog at fremstille et smart kort, der skal fungere som appetitvækker 
for DBS.

På Jørn Hansens forslag besluttede generalforsamling enstemmigt at hædre Søren 
Schaarup for hans indsat som formand med DBS "Elefantorden" i lighed med 
tidligere tildelinger.

Jørgen Falck.
3. februar 2019

Inden generalforsamlingen fortalte indehaveren af Skulpturstøberiet, Jørn 
Svendsen, om sine mange erfaringer med støbningens kunst på en rundvisning i sit 
store værksted. Derefter var DBS vært ved en hyggelig frokost arrangeret af Stinne 
Teglhus. Den lokale folkemusiker Ninna Aasen spillede på sin violin og medvirkede 
til at skabe god stemning med fællessang.
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