GAMMELGAARDS VENNER
REFERAT GENERALFORSAMLING 31. marts 2022 på Gammelgaard
Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Robert Plum Larsen, næstformand Birgit Graversen, kasserer
Iben Keblovszki, sekretær Ida Ammitzbøll Nielsen, bestyrelsesmedlemmerne Grethe Madsen og Jette
Hoffmeyer. Bestyrelsesmedlem Birgitte Bjørkmann var fraværende med afbud.
Efter formandens velkomst sang forsamlingen årets fællessang Hilsen til forårssolen akkompagneret af Britta
Theodorsen fra Herlev Musikskole.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent: Niels Krognos blev valgt.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Se efter pkt. 10.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (året 2021).
Kassereren gennemgik regnskabet og bemærkede, at året havde været kontingentfrit og opfordrede
til betaling af kontingent via BetalingsService (PBS).
Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kasserer Iben Keblovszki blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmer Grethe Madsen og Birgitte Bjørkmann blev genvalgt for 2 år.
Suppleant Jette Hoffmeyer blev genvalgt for 2 år.
6. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant: Niels Krognos blev genvalgt for 2 år.
7. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag:
Bestyrelsen foreslår kontingent på kr. 175,- for enkeltpersoner og kr. 1.000 for virksomheder fra
2023. Desuden foreslår bestyrelsen et administrationsgebyr på kr. 25,- for medlemmer, der ikke er
tilmeldt BetalingsService (PBS).
Kassereren begrundede stigningen i kontingent med ønsket om forøgelse af indkøb af kunst til
bortlodning, herunder indkøb fra udstillingerne på Gammelgaard.
Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse, at kontingentbetalingen fra 1.1.2023 ændres, så
kontingentet betales for kalenderåret svarende til regnskabsåret.
8. Fremtidigt arbejde:
Formanden for aktivitetsudvalget Birgit Graversen redegjorde:
Tur til Bornholm 26. - 29. august 2022, der arrangeres påstigning på Bornholmer-bussen ved Herlev
Station. Materiale om turen var fremlagt og tilmelding kunne ske efter generalforsamlingen.
Der bliver et besøg hos bronzeskulptøren Jytte Høgh i Virum – egen kørsel.
9. Eventuelt:
Anne Retz Wessberg orienterede om nyt fra Gammelgaard, herunder omvisning i udstillingen ved
Bodil Brems torsdag 21. april og fyraftenskoncert med Maria Carmen Koppel torsdag 28. april.
Revisor Bjarne Kaspersen Hansen opfordrede venneforeningen til fortsat opbakning til
Gammelgaard som Herlev Kommunes vigtigste kultur.

Revisor Niels Krognos glædede sig over, at Corner-udstillingen til næste år flytter til Gammelgaard
fra Sophienholm.
10. Udlodning af indkøbt kunst:
Iben Keblovszki og Jette Hoffmeyer forestod lodtrækningen af de udstillede kunstindkøb.
Formandens beretning:
Det er nu 22. gang, vi mødes til generalforsaamling i foreningen.
Den seneste blev afholdt lidt atypisk på grund af coronaen den 7.10.2021, så det er jo kun 6
måneder, vi ser tilbage på.
Vi har også i dette tidsrum bestræbt os på at opfylde foreningens formål, at fremme interessen for
og kendskabet til Gammelgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter, både i og udenfor Herlev
Kommune.
Dette til trods for, at coronaen ikke helt har sluppet sit tag i os.
Håber mange af jer har besøgt Gammelgaard i mellemtiden og måske også agiteret lidt for
Gammelgaard blandt venner og bekendte.
Der har været udstillingen Concepts and Objects frem til 21. november samt julegavemarked den
27. - 28. november.
Julekoncerten den 10. december måtte desværre aflyses.
I det nye år har der den 15.januar været fernisering på Kunstnernes Kunst, som sluttede den 6.
marts, inden da var der rundvisning den 13. februar, den planlagte rundvisning den 24. februar
måtte desværre også aflyses.
Den 12. marts var der fernisering på Ved Floden med bl.a. Bodil Brems. Denne udstilling varer til den
22. maj.
Den 17. marts var der fyraftenskoncert med den svensk/finske digter Åke Grandells sange fortolket
af den svenske visesanger Claes Janson og akkompagneret af Christina von Bülows line-up af
musikere. Et helt nyt koncept på Gammelgaard.
Der er mange tiltag på Gammelgaard i den kommende tid, hvilket fremgår af kalenderen.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gammelgaards stab, bestyrelsen, aktivitetsudvalget og ikke mindst
alle jer medlemmer af foreningen for jeres indsats for og opbakning til vores fælles kulturinstitution
Gammelgaard.
Sammen skal vi nok lykkes med at øge interessen for dette unikke sted i Herlev.
Ved generalforsamlingens afslutning takkede formanden dirigenten for god mødeledelse og
forsamlingen for god ro og orden.
Robert Plum Larsen, formand
Niels Krognos, dirigent

