Referat af generalforsamling i ProKK 2021 på zoom.
Torsdag d. 25. Marts kl 19-20
Til stede var fra bestyrelsen:
Marianne SB, Marianne T, Merete, Lisbeth, Inger, Karen, Carsten, Annette.
Desuden deltog 25 tilmeldte medlemmer, der var 2 a bud.
Ad a.
Valg af ordstyrer : Merete godkendt til dette
Valg af referent: Annette godkendt til dette
Ad b.
Bestyrelsens beretning ved Marianne Steenholdt Bork:
Marianne spørger, om der er kommentarer eller spørgsm l til beretningen, som er udsendt til
alle medlemmer. Det er der ikke.
S fortæller hun den positive nyhed om, at vi har f et den gamle journalisthøjskole p Olof
Palmes Alle som udstillingssted for vores kommende udstilling i ugerne 36,37 og 38 , 2021, og
beder folk sætte kryds i kalenderen.
Der er ogs en glædelig nyhed om, at vi har f et Sarah Jarsbo som kurator for udstillingen. .
Pga. den pressede økonomi, har bestyrelsen vedtaget , at de deltagende medlemmer skal
betale et gebyr p 300kr for at deltage i r. A hængigt af , om vi f r støtte fra fonde, betales
beløbet muligvis tilbage.
Et udstillingskoncept er under udarbejdelse af kurator samt et medlem fra bestyrelsen.
Der kommer nyhedsbreve ud snarest muligt om dette.
Marianne Schneider spørger , om udstillingen er censureret. Det er den ikke. Alle kan deltage,
under forudsætning af, at de følger tema/koncept. Kurator vil være sparringspartner
undervejs
Ad c.
Fremlæggelse af regnskab for det forgangne r.
Kasserer Karen Ette gennemg r regnskabet og fremæver, at vi i r har sparet p forsikring,
som er forhandlet ned fra 11.000 kr til 5.000kr.
Og vi ik hele vores depositum fra Amtssygehuset tilbage, s lejen kun blev 15.000kr.
Vi har ogs sparet udgiften p 3000kr for et dyrt bogføringsprogram, der ikke var nødvendigt.
Bestyrelsen har valgt at prioritere en betalt kurator. Kurator f r en kontrakt med
udspeci icerede opgaver, og disse svarer til to m neders løn, svarende til 34.000 kr.

å

å

å

å

å

å

å

f

å

å

f

å

å

å

å

å

å

å

å

f

f

å

Ad d.
Fremlæggelse af budget for 2021

Karen Ette fremlægger budgettet for 2021.
Begge punkter c og d godkendt.
Ad e.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.
Da der ikke er indkommet forslag/ ønsker om at stille op fra medlemmer , og da bestyrelsen
er villig til at fortsætte et r mere, bliver dette vedtaget.
Ad f.
Valg af revisorer.
Birgit Myhre er valgt til revisor sammen med Jytte Rasmussen.

Ad g.
Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Ingen forslag eller kommentarer.
Ad h.
Eventuelt.
Ingen melder ind.
Mødet slutter og der takkes for deltagelse og god ro og orden.
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d. 26. Marts 2021
Annette Fausø

