
Generalforsamling 2021

Naivistisk Kunstforening havde indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 16. september
2021 kl. 19 i Brenderup Forsamlingshus, den 27. i rækken.

Der var mødt omkring 40 deltagere, hvoraf de 35 var medlemmer. Der blev udtrykt ønske fra 
forsamlingen om at bestyrelsen blev præsenteret, så det startede formand Annegrete med.

Generalforsamlingen blev gennemført på samme måde som sidste år, uden borde opstillet til den 
traditionelle kaffe og kage, som foreningen i år var vært ved, men som håndholdt og i 
engangsservice. Coronaen er jo ikke helt død endnu, så der var også håndsprit til rådighed.

Formanden Annegrete Schimmer bød velkommen og efterfølgende blev Per Kajberg valgt til 
dirigent. Han indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Naivisten 
nr. 85og 86.

Beretning ved generalforsamlingen for 2020

Så er vi nået til generalforsamlingen 2021, indledte formand Annegrete Schimmer sin beretning.

- Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os i bestyrelsen som følger: Formand: 

Annegrete Schimmer, næstformand: Karen Løhndorf, sekretær: Pia Rosenlund Jensen, kasserer: 

Ellen Marie Stounberg, forretningsudvalg: Formand, næstformand og kasserer.

Redaktion af Naivisten: Karen, Karen og Annegrete, bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Stevn, 

Karen Jensen og Randi Kajberg, suppleanter: Ingen pt, revisor: Mariann Bæk Larsen, 

revisorsuppleant: Johnny Gilberg og webmaster: Karen Jensen

Vores Naivist-år 20/21 har været ret specielt. Alt har været lukket ned og vi har skullet passe på

hinanden og spritte af. Derfor har der også været stille omkring gallerier og udstillingssteder i

øvrigt. Det samme gjaldt den foregående sæson, så vi er efterhånden blevet kultur-sultne.

Men vores lille forening lever heldigvis fortsat: I bestyrelsen har vi holdt bare to møder, hvor vi

først og fremmest lige har rundet økonomien og drøftet både udstillinger og vores indkøb. Men

hjertebarnet  Naivisten  fylder  nok  mest  -  bladet  er  jo  livslinen  til  jer  medlemmer  for  både

kunstnere og gallerier.

Men fra at være mærket af Corona, går vi mod lysere tider og der har  allerede været to store

ferniseringer, en i Vejers Strand og en i Odense. Det er virkelig dejligt at kunne komme ud igen

og jeg tror at der er en del der har opdaget kunstens betydning i vores liv, for selvfølgelig har vi

savnet den.

Men noget er som det plejer: Vi er stadig et par hundrede medlemmer, helt præcist har 183 betalt

kontingent  d.d. OG vi har udsendt Naivisten nr 86. Det er så vigtigt for os, og vi er pavestolte

over  at  det  lykkes.  Jeg  håber  og  tror  at  også  de  udøvende  kunstnere  sætter  pris  på  deres

”fanklub”.  På  årets  udstillinger  er  der  kommet  flere  nye  kunstnere  med  og  det  er  altid  en

oplevelse at møde dem og at se nyt.

I runde tal bruger vi halvdelen af de indkomne kontingenter på at lave og udsende bladet og den 

anden halvdel bruges på kunst. I år har vi købt kunst i Kunstgalleriet i Odense, Strandgalleriet 

(Vejers Strand), hos Galleri Knud Grothe og Galleri Naif i København.



Og også i år er der kunstnere og andre venner af foreningen, der har doneret kunst til os: 

Vi har modtaget malerier af  Gitte Sandberg, Isis de Siqueira og Johnny Gilberg. Fra Claus  

Castenskjold har vi fået en bog, et litografi og postkort og fra Johnny Gilberg 4 stk. billetter til en

kunstevent i Fredericia, som finder sted den 19. til 21. november og som han er medarrangør af. 

Annegrete takkede kunstnerne for donationerne.

- Traditionen tro vil vi slutte med  at sige tak til alle kunstnerne. Uden kunsten ingen forening. 

Og nok en kæmpe tak til medlemmerne – tak for at I holder ved trods Corona og tak for at I 

fortsat støtter op om foreningen.

Tak for kunsten og for oplevelserne. Brug os - vi vil gøre alt det vi kan for at støtte op om jer og 

jeres kunst. Vi vil glæde os til at høre fra jer. Det gælder både jer, der skaber og jer der nyder.

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Regnskabet.

Derefter fremlagde kassereren Ellen Marie Stounberg regnskabet, der balancerede med 44.000 kr
og et underskud på 2.091 kr,  hvilket hovedsagelig skyldes periodeforskydning. Regnskabet blev 
også godkendt med klapsalver.

Bestyrelsen havde foreslået at kontingentet uændret på 200 kroner om året pr. medlem, hvilket 
også blev vedtaget.

Der var ingen forslag indkommet til generalforsamlingen, så man gik herefter over til valg til 
bestyrelsen. På valg var Annegrete Schimmer, Karen Løhndorf og Ellen Marie Stounberg. Alle 
blev genvalgt. 

Revisor Mariann Bæk Larsen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Asger Frederiksen, 
Middelfart som ny revisor. Der var genvalg til  revisorsuppleant Johnny Gilberg og Karen Jensen
som webmaster. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

Under eventuelt kom der forslag om at vi kommer på facebook og instagram. Der var ikke rigtig 
nogen der meldte sig som bestyrer af disse to medier, så vi får se om det lykkes i løbet af det 
kommende år.

Desuden var der forslag om at vi igen opstiller borde og stole til deltagerne i 
generalforsamlingen, i stedet for de opstillede stolerækker, som vi genoptog fra sidste år på 
grund af Coronaen. Bestyrelsen vil se velvilligt på forslaget hvis der melder sig 6 stærke mænd 
til at stille borde op og sætte dem på plads igen efter generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke 
selv magter opgaven.

Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takkede for god ro og orden.

Årets foredragsholder var Gitte Sandberg, der fortalte om sin kunst. Læs mere om dette 
andetsteds i bladet.

Efter foredraget var der traditionen tro udlodning af kunst, købt i de forskellige gallerier i årets 
løb. Først var der udlodning til samtlige medlemmer af foreningen, derefter til de fremmødte, 
hvor foreningen havde modtaget mange gaver fra kunstnerne, og til sidst var der amerikansk 
lotteri.

Ref. Karen Løhndorf


