Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011-03-31
Dagorden iflg. vedtægterne:

1: Valg ag dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4: Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år
5: Drøftelse af indkomne forslag.
6: Drøftelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9: Valg af revisor samt revisor suppleant
10: Eventuelt.
Der var 15 medlemmer af Mariagerfjord Kunstrute til stede.
1: Valg ag dirigent
Helene blev fungerende dirigent.
2: Formandens beretning
Formandens beretning er vedhæftet som fil.
Kommentarer til formandens beretning:
Der er flere der mener at Mariager, i forbindelse med Åbne Døre, og præsentationsudstillingen, har fået
mere omtale i medierne en andre områder af kommunen. Et af problemerne er at det er formanden der
kontakter aviser og journalister, og derfor er det måske ham at journalisterne i første omgang koncentrerer
sig om. Sidste år blev man opfordret til at undgå at alle mulige sendte pressemeddelelser ind til pressen for
at de ikke blev ”trætte” af os og derfor ikke gad at sende noget. Desværre var der nogle der allerede havde
sendt ind, og det betød så igen at nogle fik mere omtale end andre. Vi blev enige om at til i år skal
formanden i meget højere grad gøre opmærksom på at der er andre medlemmer af kunstruten, og vi skal
alle være med til at bombardere pressen med vore historie og pressemeddelelsen, så det har noget at
vælge imellem.

Det var også et problem at vores præsentationsudstilling var en uge før. Der var mange der troede at der
kun var præsentationsudstillingen og ikke Åbne Døre ugen efter. Mange blev forvirrede!
Præsentationsudstillingen blev godt dækket, men ikke de Åbne Døre ugen efter.
Efter lidt drøftelse af forslag til hvordan vi kunne lave det om (kommer under et senere punkt) blev
beretningen godkendt.
3: Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
Årsregnskabet er vedhæftet som fil. Blev godkendt
4: Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år
Det blev drøftet om vi skulle lave en ny folder, eller om vi måske kunne klare os uden evt. med restlager fra
2010. Men der var klart flertal for at vi skulle have en folder. Flere var dog i tvivl om den havde en virkning,
men den bliver tage de steder den står. Men der skal laves nogle ændringer. Der har bl.a. været stor
forvirring om nummersystemet, og den er svær at finde rundt i. Forsiden skal bibeholdes men den kan
måske laves som et hæfte evt. i A5 størrelse for at gøre den billigere.
Med de problemer der var med præsentationsudstillingen og presse m.m. skulle der findes en anden
løsning. Andre steder f.eks. Viborg holder de præsentationsudstilling om fredagen, og Åbne døre lørdag og
søndag. Der var positiv stemning for at præsentationsudstillingen blev om fredagen.
Bestyrelsens forslag om en stører udstilling ugen før, der strækker sig over fredag, lørdag og søndag, med
mere plads og salg – nok nærmest en messe, blev også drøftet. Problemet er at mange af dem som holder
Åbne Døre hjemme hos sig selv, ikke får ret mange besøgende. En stører udstilling ugen før ville gøre at de
her kunne få vist deres ting. Der skulle så betales for at deltage i udstillingen, og det ville være frivillig om
man ville deltage. Det kunne være en god ide med en stører udstilling på et tidspunkt, men ved at lægge
den ugen før ville problemet med pressedækningen og forvirringen ikke blive bedre. Og udstillingen ville
fuldstændig tage fokus fra de Åbne Døre. Stemningen var mere for at der så blev lavet to arrangementer
om året. Vores Åbne Døre om efteråret, og en stor udstilling for Kunstrutens medlemmer om foråret. Men
alle var enige om at det krævede et stort forarbejde, og vi måske skal vente nogle år med at lave sådan en
udstilling.
Vi være bedre til at reklamer og gøre opmærksom på Åbne Døre. Der er ikke så mange penge til
annoncering i år, så derfor skal vi udnytte og bruge andre muligheder.
Der blev forslået at vi alle skulle bruge vores mailkontakter. Der skal sendes en færdig indbydelse ud til alle
medlemmer, som sender den videre til alle deres kontakter. Den skal være udformet, så den bare skal
videresendes, så alle får samme meddelelse om at der er åbne døre i hele kommunen.
Alle der har lyst må meget gerne sende pressemeddelelser til aviser, tv m.m. og gøre opmærksom på hvad
de laver.
Der skal også meddelelse i Liv i Kulturfjorden.
Det blev vedtaget at vi holder præsentationsudstilling om fredagen og Åbne døre lørdag og søndag.

Der laves en ny folder. Der undersøges hvordan det kan gøres billigere.
5: Drøftelse af indkomne forslag.
Der blev foreslået at navnet ændres til Åbne atelier døre. Det er et navn der også bruges andre steder i
landet, og der er stadig forvirring mellem Åbne døre og En skov af åbne døre.
Det blev vedtaget at ændre navnet til Åbne atelier døre.
Per Sloth Carlsen fremlagde et projekt som han gerne ville sætte gang i. Det er et spændende projekt der
drejer sig om at skabe opmærksomhed på kunst i udkantsdanmark.. Det er et projekt der ikke kun skal være
for kunstrutens medlemmer, men om alle kunstnere og kunsthåndværkere i området der har lyst til at
deltage. Pers forslag sendes ud til alle medlemmer via mail. Hvis man har lyst til at være en del af projektet
kontaktes Per som er tovholder på projektet.
6: Drøftelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Budget: Der laves en folder – vi forsøger at lave den billigere. Der laves små annoncer i forbindelse med
Åbne atelier døre.
Kulturelsamråd i Mariagerfjord Kommune kan søges om penge.
Kontingentet fastholdes på 600 kr. Det skal indbetales senest 30. april på konto nr…..
7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Mette, Jan og Karin ønsker ikke længere at forsætte i bestyrelsen. Vi takker dem for det store arbejde de
har alle lavet for Kunstruten.
Til bestyrelsen vælges man for 2 år ad gangen. I år er Helena Dylmer på valg, og hun modtog genvalg.
Elin Sonne blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Hun blev også valgt. Det var ikke mulig at finde et 5.
medlem af bestyrelsen på generalforsamlingen. Er der nogle der har lyst til at lave et lille stykke arbejde så
vores forening fortsætter, så kontakt os endelig.
8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Mona Borup og Anni Gregersen blev valgt som suppleanter.
9: Valg af revisor samt revisor suppleant
Som revisor blev valgt Vibeke Ranch og som suppleant Ingrid Nørholm
10: Eventuelt.
Et forslag at dem der til Åbne atelier døre ikke får så mange besøg bliver inviteret til at udstille andre stede,
eller selv opsøger andre steder.

