
Dansk Billedhuggersamfunds generalforsamling 
Lørdag den 18. juni 2022 
Dronninglund Kunstcenter, Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund 

Til stede: 23 medlemmer

1. Valg af dirigent og referent:
Steffen Harder.
Jørgen Falck

2. Formandens beretning
Helle Crawford aflagde sin formandsberetning, som skriftligt er udsendt 
til medlemmerne. 
Angående udstillingen Ølgod 2023 oplyste Henning Elving, der er DBS 
repræsentant i Ølgods arbejdsudvalg, at det bliver den sidste udstilling i 
traditionel udgave med DBS. 
“Vi vil naturligvis gerne fortsætte samarbejdet; udstillingerne kræver 
bare en omfattende fornyelse,” sagde Henning Elving.
På spørsmål om DBS’ øvrige udstillinger i 2023 oplyste Helle Crawford, 
at flere udstillinger er under overvejelse, men endnu intet konkret. 
Måske Skulpturparken Allerød, hvis årets udstilling, der åbner 23. juli 
2022, indbyder til det. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
DBS nye kasserer, Lars Kristensen fra Ølgod, var forhindret i at være til 
stede. I hans sted oplæste kasserer-suppleanten, Jørgen Falck, 
regnskabets hovedpunkter, som Lars Kristensen havde fremsendt.

I den uhyre stramt styrede debat ønskede flere medlemmer, bl.a. Ole 
Schjører-Hansen, uddybende detaljer. Bestyrelsen lovede, at 
konteringens detaljer snarest vil blive udsendt til medlemmerne sammen 
med det revidere regnskab.



4. Fastsættelse af kontingent:
Fortsat 1.500 kr.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant i flg. § 4.1.
På valg var Peter Hesk og Jytte Høeg (de modtog ikke genvalg) og 
suppleanten Frank Fenriz. Frank Fenriz, Søren Lyngbye, Henrik Kramer 
Westergaard og Kasper Frydenlund Knudsen stillede op til bestyrelsen, 
Peter Hesk som suppleant. 
I den skriftlige afstemning blev Frank Fenriz valgt til bestyrelsen med 16 
stemmer, mens Henrik Kramer Westergaard blev valgt med 14 stemmer. 
Som bestyrelsessuppleant valgtes Peter Hesk med 15 stemmer.
Applaus til afgående og nyvalgte.

7. Valg af to revisorer
Helle Vinter og Tina Kallehave blev valgt.

9. Forslag til diskussion på generalforsamlingen
DBS skal arbejde for 
1. Mindre udstillinger og “pop-up”-udstillinger. Udstillingerne kan foregå 

rundt om i hele landet, gerne arrangeret af medlemmer udenfor 
bestyrelsen. Peter Hesk påpegede, at pop up-udstillinger er billige 
og hurtige og korte som den, vi så i Egedal.

2. yde støtte til ikke salgbare skulpturprojekter på de store udstillinger, 
så vi får en fornyelse. DBS kan sætte penge af til non profit, 
stedsspecifikke værker, som den aktuelle installationen i 
Dronninglund. 

Peter Hesk er initiativtager og primær arbejdshest med bestyrelsen som 
støtte. 
Forslaget blev vel modtaget.

Jørgen Falck.


