
Generalforsamling 2020

Naivistisk Kunstforening havde indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 17. september
2020 kl. 19 i Brenderup Forsamlingshus.

Der havde forinden været lidt snak frem og tilbage, om generalforsamlingen burde aflyses på 
grund af Coronavirus, men for bestyrelsen var det en umulig opgave at ringe rundt til samtlige 
medlemmer for at aflyse, så man valgte at gennemføre. Og regnede ærlig talt ikke med at der 
ville komme ret mange.

Generalforsamlingen blev gennemført på en anden måde end vi har været vant til de sidste 
mange år. Der var ingen borde opstillet til den traditionelle kaffe og kage; i stedet sad man på 
stolerækker med stor afstand, og alle kunne hente sig en øl eller vand på dåse, så der ikke ville 
være smittefare ved at bruge glas eller krus.  Der var håndsprit og mundbind til rådighed til dem, 
der ønskede at bruge dem.

Der mødte alligevel 35 medlemmer inklusive bestyrelsen samt omkring 6-7 ledsagere, så vi 
kunne nemt holde os under det tilladte antal der gjaldt på det tidspunkt

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. 82 og 83.

Beretning for året 2019

Derefter aflagde formanden Annegrete Schimmer bestyrelsens beretning: Så er vi nået til 
generalforsamlingen 2020. Det er foreningens 26. generalforsamling, og den er ikke som den 
plejer.

Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os i bestyrelsen med undertegnede som formand, 
næstformand Karen Løhndorf, kasserer Ellen Marie Stounberg og  sekretær Karen 
Jensen.Derudover har foreningen været bestyret af bestyrelsesmedlemmer Johnny Gilberg, 
Kirsten Stevn og Pia Rosenlund Jensen, suppleant Mogens Christensen, revisor Kirsten 
Mølgaard og revisorsuppleant Mariann Bæk Larsen. Vi har fået ny webmaster, som er Karen 
Jensen. Redaktion af naivisten: Karen Løhndorf og Karen Jensen. Forretningsudvalget består af 
Annegrete Schimmer, Karen Løhndorf og Ellen Marie Stounberg.

Denne er vores 26. generalforsamling, og der er ikke noget der er som det plejer at være. 
Corona’en bestemmer også her hos os, så i aften må vi undvære kaffen, men til gengæld spritter 
vi, holder afstand, ser hinanden i nakken stedet for i øjnene, og er sammen på afstand. 

Det er ikke bare i aften at intet er som det plejer – faktisk har det meste af vores naivist-år været 
mærket af coronaen. I bestyrelsen har vi bare været sammen et par gange, og ved udstillingerne 
på gallerierne kan vi jo også se at der bliver holdt afstand, folk bliver faktisk hjemme. Men mon 
ikke at tingene retter sig. Mon ikke vi finder en måde at gå i gallerier på, samtidig med at vi 
passer på hinanden? For en ting er sikker: Vi kan ikke undvære kunsten og altså heller ikke 
gallerierne og da slet ikke hinanden. 

Men der er nu alligevel noget der er som det plejer: Vi er stadig et par hundrede medlemmer, helt
præcist har 191 betalt kontingent. OG vi har udsendt Naivisten nr 83. Det er så vigtigt for os, og 
vi er pavestolte over at det lykkes. Og så tilbage til Naivisten. Ingen Naivisten uden Karen 
Løhndorf. Tak for det!

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



halvdel på kunst. I år har vi købt kunst i Galleri Naif, Kunstgalleriet Odense, 
Strandgalleriet,Vejers Strand og hos Galleri Knud Grothe.

Også i år er der kunstnere og andre venner af foreningen, der har doneret kunst til os: Vi har 
modtaget malerier fra Walther Schaldemose, Randi Kajberg, Claus Castenskjold og Gitte 
Sandberg. Bøger er doneret af  Gull Gaugler og Claus Castenskjold, som også har doneret 
postkort samt Johnny Gilberg, der har doneret dækkeservietter. I skal have så mange tak for at I 
tænker på os!

Formanden sluttede sin beretning med at takke kunstnerne for kunsten og oplevelserne og 
udtrykte håb om at de udøvende kunstnere sætter pris på deres ”fanklub”. Og lovede at vi vil 
støtte op om dem og deres kunst.

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Regnskabet.

Derefter fremlagde kassereren Ellen Marie Stounberg regnskabet, der balancerede med 51.120 kr
og et overskud på 2.253 kr.

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 Karen Jensen, Johnny Gilberg og Kirsten Stevn. Johnny Gilberg ønskede
ikke genvalg, så bestyrelsen havde foreslået Randi Kajberg. Der kom ikke andre forslag på 
bordet, så Randi blev nyvalgt og Karen og Kirsten blev genvalgt. Mogens Christensen blev 
genvalgt som suppleant. Da Kirsten Mølgaard i løbet af året er fratrådt både som revisor og som 
webmaster blev Mariann Bæk Larsen nyvalgt som revisor og Johnny Gilberg som 
revisorsuppleant. Og Karen Jensen har fået hvervet som webmaster.

Og da der ikke var nogen indlæg under eventuelt, kunne generalforsamlingen afsluttes og 
dirigenten takkede for god ro og orden.

Da Johnny Gilberg nu er fratrådt som bestyrelsesmedlem fik han en lille gave overrakt som tak. 
Og han takkede for gaven og årene der er gået. - Nye yngre kræfter skal der til syntes han. Og vi 
takker da også, Johnny.

Årets foredragsholder var Isis de Siqueira, der fortalte om sin kunst og sit bogprojekt. 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.

Ellen Marie Stounberg brugte lidt tid på at forklare ændret fremgangsmåde ved udtrækning af 
lodderne, der kun blev rørt af en bestyrelseshånd, igen af hensyn til corona. Også dette blev 
godkendt med applaus.

Ref. Karen Løhndorf


