
Generalforsamling 2022

Torsdag den 22. september holdt Naivistisk Kunstforening sin 28. generalforsamling, også denne 
gang i Brenderup Forsamlingshus.

Formanden Annegrete Schimmer indledte med at byde velkommer til 37 medlemmer, nogle med 
ledsagere, så i alt var vi ca. 50 deltagere i år.

Forsamlingen valgte Per Kajberg til aftenens dirigent, som konstaterede at generalforsamlingern var
lovligt varslet i to numre af Naivisten. Han gav derefter ordet til formanden, der indledte sin 
beretning med at sige følgende: 

Formandens 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 p.t., ny revisor: Asger Frederiksen, revisorsuppleant: 
Johnny Gilberg og webmaster: Karen Jensen.

Denne generalforsamling 2022 er nr. 28 i foreningens historie og den første efter et coronafrit år.

Vi har været til ferniseringer hos Galleri Naif, hos Kunstgalleriet i Odense, hos Strandgalleriet i
Vejers Strand og hos Galerie Knud Grothe. Der har været fin interesse for kunsten og gallerierne er
glade for vores besøg. Vi begynder også så småt at se flere nye og yngre kunstnere, så der er liv, og
det er der også i vores lille forening!

I bestyrelsen har vi  holdt tre bestyrelsesmøder, og der snakker vi økonomi,  indkøb, kommende
udstillinger. Og ikke mindst vores blad Naivisten. Det er igennem Naivisten at der er mulighed for
at lære kunstnere bedre at kende og at høre nyt fra naivisternes verden.  

Vi er fortsat et par hundrede medlemmer, helt præcist 162, og vi har udsendt Naivisten nr. 89.

I vores vedtægter står at vores formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af naivistisk kunst 
f.eks ved med passende intervaller at udgive et blad. Det gør vi og det er lykkedes os, trods stigende
portopriser, at holde udgifterne nede. Det kan kun ske ved en stor portion frivillige og tusind tak for 
det. Udover  det trykte blad har vi vores hjemmeside og vi er på Instagram. 

I runde tal bruger vi halvdelen af de indkomne kontingenter på at lave bladet og den anden halvdel 
bruges på kunst. I år har vi købt kunst i Kunstgalleriet i Odense, Strandgalleriet Vejers Strand 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 fra Gitte Sandberg, Birgit Højkilde, Walther Schaldemose, Galleri Naif og Claus 
Castenskjold. Fra Galerie Knud Grothe har vi modtaget fire årskalendere 2022. Tusind tusind tak 
for det. Det betyder mere for foreningen på den måde at blive betænkt end I aner.

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 fortsat støtter op om kunstnerne og 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, både jer der skaber og jer der nyder.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Regnskab og kontingent
Herefter gik man over til regnskabet ved kasserer Ellen Marie Stounberg. Det balancerede med 
44.170 kr. og et lille underskud på 2.387,25 kr. Underskuddet blev tilskrevet et lidt for stort indkøb 
af kunst, og vil blive udlignet i det kommende år. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslog uforandret kontingent på 200 kr. årligt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Karen Jensen, Kirsten Stevn, Randi Kajberg og Pia Rosenlund Jensen. Der blev ikke 
stillet andre kandidater fra forsamlingen, så genvalg til alle de opstillede.
Der var ingen kandidater til suppleantposten. Foreningen kan fungere uden, da bestyrelsen ifølge 
vedtægterne skal have 5-7 medlemmer og har 7 medlemmer. Revisor Asger Frederiksen blev 
enstemmigt genvalgt. Revisorsuppleant Johnny Gilberg blev også enstemmigt genvalgt.

Eventuelt
Johnny Gilberg gjorde opmærksom på, at der ikke i år var købt kunst hos Galerie Knud Grothe.
Det tog bestyrelsen til efterretning.

Herefter blev generalforsamlingens formelle del afsluttet med tak fra dirigenten Per Kajberg for god
ro og orden.
Årets foredragsholder Lene Worsøe fik herefter ordet, herom andetsteds i bladet!

Udlodning af gevinster og amerikansk lotteri
Traditionen tro blev generalforsamlingen afsluttet med amerikansk lotteri, udlodning af gevinster til
alle foreningens medlemmer, udlodning af gevinster og donationer til de fremmødte og til slut noget
nyt: Auktion over bogen Smuk som Uskyld af Ole Lindbo, som var doneret af et tidligere medlem. 
Den var eftertragtet og sluttede med et hammerslag på 400 kr til foreningen.

Ref. Annegrete Schimmer


