METTE KLINGSTEN
ADVOKATFIRMA

Referat af 3. ordinære generalforsamling i
Foreningen L.A. Rings Venner den 19. april 2017

Formanden Jan Mejding bød velkommen til forsamlingen, som talte omkring 28 personer.
Herefter begyndte generalforsamlingen med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Lyder Jacobsen, som blev valgt.
Til referent valgtes Mette Bjørndal.
Dirigenten oplyste, at der ifølge vedtægterne skulle ske indkaldelse til generalforsamlingen
senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen var udsendt pr. e-mail den 25. marts
2017 og var tillige lagt ud på foreningens hjemmeside, og dirigenten kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig samt at dagsordenen var i
overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten konstaterede også, at der ikke var indkommet beslutningsforslag eller forslag til
vedtægtsændringer.
2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til orientering
Formand Jan Mejding aflagde beretning for foreningens virke i 2016.
Også i 2016 har en stor del af aktiviteterne handlet om husets renovering, og arbejdet med
huset og haven det blev illustreret af en slideshow med billeder under beretningen.
Jan Mejding rettede en særlig tak til medlemmerne og deres engagement og frivillige arbejdsindsats, samt til Winni Liljeborg og L. A. Ring Ejendom for deres uvurderlige støtte.
Der blev spurgt ind til, om de billeder, der i forbindelse med Ring-udstillingen på Ordrupgaard er blevet affotograferet, vil blive gjort tilgængelige i digital form. Svaret var, at billederne var affotograferede, men at det ikke er planen for nu at offentliggøre dem, men at der
fortsat vil komme billeder på hjemmesiden og Facebooksiden med jævne mellemrum.
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Formanden efterspurgte bistand i forbindelse med husets kalkning, og Eske Hansen tilbød at
hjælpe med kalkning af huset.
Den skriftlige beretning vil blive lagt på hjemmesiden.
Forsamlingen modtog beretningen med applaus.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Flemming Jensen gennemgik regnskabet for 2016, der forelå skriftligt og uden revisorforbehold.
Kassereren oplyste, at det driftstilskud på 50.000 kr., der er bevilget fra Roskilde Kommune,
først har virkning for 2017, hvorfor dette ikke fremgår af regnskabet.
Der blev spurgt ind til, hvem der har forsikret ejendommen. Kassereren oplyste, at L.A.
Rings Ejendom ApS er ansvarlig for forsikringer, og at foreningen derudover har tegnet en
indboforsikring.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, således at husstandskontingentet fortsat udgør
200 kr., mens erhvervskontingentet udgør 550 kr.
Formanden kunne i øvrigt oplyse, at arbejdet med at skaffe erhvervsmedlemmer har ligget
lidt stille, men at der arbejdes på at finde en pakke, der kan tilbydes erhvervsmedlemmerne.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Flemming Jensen, Jes Nysten og Torben Stevold var på valg.
Flemming Jensen og Jes Nysten var villige til genvalg.
Torben Stevold, der blev valgt ind på generalforsamlingen i 2015, har på grund af travlhed
ønsket at udtræde af bestyrelsen, men vil i øvrigt gerne fortsat hjælpe med foreningens arbejde.
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Bestyrelsen foreslog Ebbe Overgaard Nielsen, der kort præsenterede sig selv.
Der var ikke andre, der stillede op til bestyrelsen.
Flemming Jensen, Jes Nysten og Ebbe Overgaard Nielsen blev valgt med applaus.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Jan Mejding, Jes Nysten, Flemming Jensen, Ebbe Overgaard Nielsen og Mette Bjørndal.
7) Valg af suppleanter
Suppleanterne Iben Bækkelund Jagd og Henrik Wivel var på valg.
Kun Iben Bækkelund Jagd var villig til genvalg. Henrik Wivel har oplyst, at han gerne vil bistå
foreningen uden for bestyrelsesregi.
Bestyrelsen foreslog i stedet Jakob Zeuner.
Iben Bækkelund Jagd og Jakob Zeuner blev valgt med applaus.
8) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Morten Plenge.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
9) Eventuelt
Det blev påpeget, at der mangler en historiegruppe, da en del af formålet med foreningen
også er at formidle historien. Per Stenholdt og Claes Helweg-Ovesen stillede op til at indgå i
en historiegruppe.
Jan Mejding oplyste om den kommende Nationalparkdag den 7. maj 2017, og at der arbejdes på eventuelt at kunne afholdes fernisering med den 6. klasse, der har været på besøg på
Brøndgade 1 og har lavet L.A. Ring-inspirerede billeder.
Der blev spurgt ind til, om der er planer om renovering af L.A. Rings gravsten. Jes Nysten
oplyste, at han har været i dialog med Menighedsrådet, der står for renholdelse af gravstenen og at pynte med gran i vinterhalvåret. Familien har ingen pligter. Det er foreningens
ønske, at stenen skal rejses og skriften skal tydeliggøres.
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Jes Nysten informerede om, at der vil blive afholdt en udstilling i Roskilde Kunstforening med
kunstner Kristian Touborg, der laver parafraser over 8 udvalgte værker af L.A. Ring med
fernisering den 27. maj 2017.
Det blev foreslået, at der udsendes en nyhedsmail en gang om måneden eller hver 6. uge for
dem, der ikke er på Facebook. Jan Mejding kunne oplyse, at den information, der gives på
Facebook, også gives på foreningens hjemmeside, og at det er meget forskelligt, hvor meget
der er at fortælle. En mulighed kunne være hvert halve år, så det ikke blev for tyndt.
Generalforsamlingen sluttede af med, at Jan Mejding takkede de fremmødte for interessen
for foreningen samt Torben Stevold og Henrik Wivel for deres arbejde for bestyrelsen hvorefter dirigenten nedlagte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Efter generalforsamlingen blev der budt på et lille glas og en god snak.

den 27. april 2017

Referent Mette Bjørndal

Dirigent Søren Lyder Jacobsen
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