Referat fra årlige generalforsamling i Kunstskolens støttekreds
Dato 22. september kl. 15:00
Tilstede:
Formand Kirsten Feltman
Næstformand Dorte Seidenfaden
Revisor Hanne Clausen
Kassér Peter Heebo
Kunstskolens undervisere Tove Christensen og Anne Bech Nielsen

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Indkomne forslag.
Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse og én suppleant
Valg af revisor og én revisorsuppleant
7. Eventuelt
1. Ordstyrer; Tove Christensen
2. Referent; Anne Bech Nielsen
3. Formandens beretning:
Året har været præget af Corona, derfor blev og bliver Outsider Art Fair i Paris både aflyst i 2020 og
2021. Det betyder vi fortsat har pengene fra Drost Fonden, håber det bliver muligt at deltage i 2022.
Kunstskolens undervisere og ledelsen i CSBB har for at lette forvaltningen af arvsmidlerne, besluttet at
det vil være en god ide at Kunstskolens støttekreds overtager forvaltningen af arven efter Aase Nørager
Kristdorf. Derfor er restbeløbet blevet overført til foreningskontoen i august 2021.
Kunstskolens hjemmeside blev lukkethed en uge i august, da webhotellet ikke var blevet betalt. For at
dette ikke kommer til at ske igen og for at Kunstskolen selv kan administrere webstedet, uden
Københavns kommunes mange mainstreamtiltag, er det et stort ønske fra Kunstskolens undervisere at
betalingen at webhotellet og domænenavnet overgår til støttekredsen, det drejer sig årligt om 638 kr.
I februar blev det meldt ud, at Københavns Kommune har opsagt lejemålet på Svanevej 24.
Kunstskolens undervisere har forsøgt at overbevise ledelsen om at en anden placering burde være
centralt let tilgængelig for såvel borger fra København, som dem der kommer fra omegnskommunerne
og dem med gangbesvær. Men dette er desværre ikke blevet efterlevet, man har besluttet at
Kunstskolen skal flytte til Amager og være en del af noget man kalder Kunst og Håndværk.

Hvor meget og hvordan samarbejdet med de fire andre personaler og 28 borgere skal være er endnu
ikke på plads. Men flyttedatoen bliver den 25.10.2021. Den ny adresse “Radisevej 2, stuen 2300
København” bliver også Støttekredsens ny adresse.
Kunstskolen har pt ikke nogen ønsker til økonomiske midler fra Støttekredsen, men underviserne, vil se
på muligheder for at kunne udstille eksternt i 2022 eller 2023 hvortil der sandsynligvis vil kunne komme
ønske om midler.
Formand for Kunstskolens støttekreds
Kirsten Feltmann
4. Regnskab:
Peter fremlægger årsregnskabet (se bilag)
5. Indkomne forslag:
1. Kunstskolens støttekreds overtager forvaltningen af arven efter Aase Kristoffersen der indtil for
nylig har være administreret af Københavns Kommunes økonomiafdeling.
2. Kunstskolens støttekreds overtager betalingen af Kunstskolens hjemmesides webhotel og
domænenavn.
Begge forslag godkendes.
Anne fremsender information om web-udgifter til Peter, og han sørger for at sætte dette til
automatisk betaling.
6. Valg til bestyrelsen:
Alle deltagere ønsker at fortsætte på deres post!
Kirsten kontakter Patricia Wagner, for at høre om hun ønsker at fortsætte som revisor suppleant.
7. Evt.
Tove og Anne fortæller at den planlagte studietur til Klinten er aflyst, da underviserne har rigeligt
med opgaver i forbindelse med den forestående flytning.
Vi taler om den kommende flytteproces. Peter vil sørge for at foreningen skifter adresse.

Underskrevet:
Kassér:
Formand:
Næstformand:
Revisor:

