Generalforsamling Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
Fredag d. 5. november 2010 på Gaia Museet i Randers

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Dirigent: Annette Schou
Referent: Lise Munk
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt
2. Formandens beretning
Formanden Karen Marie Demuth (KMD) fortalte om bestyrelsens opgaver i det forløbne år.
Bl.a. er foreningens hjemmeside er blevet fornyet og opdateret, i maj måned afholdt
foreningen billedskoledag, en ny billedskoleundersøgelse er blevet gennemført, og KMD
har deltaget på det årlige møde i det internationale netværk Art4all i Dortmund. (se den
skriftlige beretning).
3. Fremlæggelse af regnskab
Fremlagt ved formand Karen Marie Demuth, da kassereren har været sygemeldt siden
sommeren 2010.
Medlemskontingentet er gået ned med 10.000 kr. Bl.a. fordi mange institutioner har
ændret betalingen fra institutionsmedlemskab til personligt medlemskab. Alle blev
opfordret til at skaffe flere medlemmer.
Foreningen har endvidere mistet sit konsulenttilskud fra Undervisningsministeriet. Det
betyder, at vi fremover ikke behøver en statsautoriseret revisor.
BKB skiftede i 2008 til et nyt revisionsselskab. Selskabet blev imidlertid købt op, hvilket
betød en væsentlig forhøjelse af honorar.
Forsamlingen godkendte regnskabet og gav opbakning til at bruge Medlemskontoret til
bogføring, medlemshåndtering, opkrævninger mv.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet andre forslag.

5. Budget og fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog en årlig stigning på 50 kroner på kontingentet for begge typer
medlemskaber, dvs. 480 kr. for institutioner og 320 kr. for enkeltmedlemmer.

6. Valg af formand
Karen Marie Demuth blev genvalgt som formand

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg var Karen Niemann og Signe Oslev, som begge ikke ønskede at genopstille.
Nyvalgte til bestyrelsen blev: Jette Mark Jensen og Luna Panduro
Suppleanter: Nild Regout (ny) og Lise Munk (genvalg)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Generalforsamlingen valgte at købe sig til revisionen

9. Eventuelt
Diskussion i salen om
- større synlighed i offentligheden af foreningens arbejde
- mere aggressivitet i markedsføring og i kulturpolitikken
- faglige argumenter, internt og eksternt
- de gode eksempler

