
Dansk Billedhuggersamfund – Generalforsamling 2023 
Svendborg Kunstmuseum, lørdag 11. marts 

REFERAT 

Dagsorden  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
4. FastsæIelse af konJngent  
5. Bestyrelsen fremsæIer forslag om: - paragraf ændringer i vedtægter.  
6. Indkomne forslag. Forslag  
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.  
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  
9. Evt. 

Ad 1  
Helle valgt Jl ordstyrer; Henning Jl referent 

Ad 2 
Helle gennemgik formandsberetningen. Udsendt sammen med indkaldelsen. 
Forsamlingen udtrykte glæde ved de omtalte akJviteter 
Beretningen godkendt  

Ad 3 Regnskab 
Kasserer Lars KrisJansen gennemgik det uddelte regnskab. 
Indtægter 2022: 133.145 kr. 
udgiYer 2022: 135.004 kr. 
Resultat 2022: - 1.859 kr. 
AkJver 
Indestående bank:   140.251 kr. 
Tilgodehavende provision mv.   33.788 kr. 
AkJver i alt 2022  174.039 kr. 

 En enkelt post gav anledning Jl spørgsmål. En post vedr. 2021, ”Provision Ølgod” 
posten refererer Jl Skulptur Ølgod 2021 og skyldes en forsinket betaling af provision 
af salg fra 2021 udsJllingen.   
Forsamlingen bemærker regnskabet mangler påtegning af revisorer.  



Regnskabet godkendes med bemærkning om at der snarest skal foretages revision af 
de valgte revisorer, Helle Vinter og Tina Kallehave 
  
ad 4  
KonJngent uændret 1.500 kr. 

Ad 5 
Bestyrelsens fremlagte forslag Jl vedtægtsændringer (§ 3.4 / § 4.3 / § 5) enstemmigt 
vedtaget. De hereYer gældende paragraffer har denne fulde ordlyd:  

(ændringer med fed og kursiv): 

§ 3. stk. 4 
Det årlige konJngent fastsæIes af generalforsamlingen og træder i kraY 
næscølgende år.   

Medlemmer, der ikke har betalt konJngent inden generalforsamlingen og senest 1. 
marts sleIes af medlemslisten.  

Fornyet medlemskab forudsæIer ny ansøgning. 

Medlemmer, der optages eYer 1.juni betaler halvt konJngent for det pågældende år.  

§ 4 stk. 3 
Bestyrelsen forpligter sig :l at a;olde uds:llinger, der har væsentlighed og 
kunstnerisk vægt og er i overensstemmelse med Dansk Billedhuggersamfunds 
formålsparagraf. Det :lstræbes, at deAe som minimum sker én gang årligt.  

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og planlægning af Dansk 
Billedhuggersamfunds fremJdige virke. 

Bestyrelsen a;older møder eDer behov for at sikre en dynamisk og kunstnerisk 
udvikling i foreningen. 
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for honoreringer og udsJllinger i Dansk 
Billedhuggersamfunds regi.  

§ 5 

Generalforsamlingen er Dansk Billedhuggersamfunds øverste myndighed. Der 
afoldes generalforsamling senest 30. marts. Meddelelse herom skal være 
medlemmerne i hænde senest 1 måned før afoldelsen. 



Meddelelsen udsendes som mail og skal indeholde dagsorden iflg. § 6, samt udkast 
Jl regnskab for året  

6.  
Ingen indkomne forslag 

7.  
Valg Jl bestyrelsen: SJnne Teglhus og Henning Elving Hansen genvalgt. Peter Hesk 
genvalgt som suppleant.  
Sørens West sJller sig Jl rådighed som ”ekstra” suppleant og i øvrigt Jl div opgaver i 
samarbejde med bestyrelsen 

Kommende revisorer er valgt: Peter Hesk og Søren West  

Under drøYelsen af punkt 7 forslog Astrid Seeberg, at der ved fremJdige udsJllinger 
og i planlægning i øvrigt indgår nytænkning af måde, temaJk og indhold i retning af 
emner som ”Performance”” ”sanser”, ”musik og lyd”, ”alternaJv udsJllingsfokus 
(unge; LGBT; konceptarbejdende mv) evt. i et samarbejde med bestyrelsen og i regi 
af Dansk Billedhuggersamfund. 
Astrid vil selv komme med konkrete forslag og evt. opreIe en arbejdsgruppe. 
Kontakt gerne Astrid hvis man ønsker at deltage eller har ideer. 
Kommende Revisorer er valgt Søren West og Peter Hesk 
Revisorsuppleant Astrid Specht Seeberg 

8.  
Flere medlemmer og bestyrelsen beklager med ærgrelse det ringe fremmøde. Dog 
var der en del ajud p.g.a. snevejr i Nordjylland og Nordsjælland 

Ref: Henning Elving Hansen


