METTE KLINGSTEN
ADVOKATFIRMA

Referat af 4. ordinære generalforsamling i
Foreningen L.A. Rings Venner den 10. april 2018

Formanden Jan Mejding bød velkommen til forsamlingen, som talte 30 personer.
Herefter begyndte generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning til underretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor
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, og at generalforsamlingen skulle afholdes inden udgangen af april. Indkaldelsen var udsendt pr. e-mail den 11. marts 2018 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 2017.
I 2017 har aktiviteterne i huset primært drejet sig om at få lokalplanen vedtaget og huset
færdiggjort til åbning.
Som årets højdepunkter blev blandt andet fremhævet LA Ring-udstillingen på Ordrupgaard,
der startede i december 2016, og hvor bestyrelsen arrangerede guidede ture. Også foreningens profil på Instagram blev nævnt. Foreningen kom på Instagram i januar 2017, og der
kommer mange likes på vores opslag fra andre museer. Den 9. maj 2017 var der fernisering
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af Ring parafraser, der var malet af en skoleklasse, der havde arbejdet med LA Ring. Af andre
højdepunkter blev nævnt Kristian Touborgs udstilling med LA Ring parafraser. Den 7. august
modtog bestyrelsen besked fra kommunen om, at der ikke var indkommet klager til lokalplanen. Den 15. august var der store åbningsdag med mange gæster. Herefter har huset holdt
åbnet hver weekend takket være de frivillige vagtguider, og huset har været velbesøgt.
I efteråret modtog bestyrelsen henvendelse fra bekymrede naboer, der – efter at have læst
lokalplanen – var bekymrede for de bygninger, der i lokalplanen var givet tilladelse til kunne
opføres på grunden. Bestyrelsen arbejdede med en løsning, der kunne skabe ro om situationen. Bestyrelsen udarbejdede en hensigtserklæring, hvori indgik, at bestyrelsen anså haven
som en del af attraktionen, og at der ikke var planer om at ”ødelægge” haven med store
bygninger. Hensigtserklæringen er udleveret til naboerne.
Der blev stillet spørgsmål til, hvordan det kunne være, at der i lokalplanen blev givet tilladelse
til en bygning på 7 meter i højden. Bestyrelsen har i forbindelse med udvalgsarbejdet oplyst,
at det er ønsket, at der på sigt skal kunne bygges en lille café. Byggefeltet blev lagt oppe i
haven uden bestyrelsen havde udtrykt ønske om det. Jan Mejding oplyste endvidere, at der
kan gives dispensation til en lokalplan, så foreningen kan måske få dispensation til at opføre
bygningen et andet sted.
Kaj V. Hansen oplyste, at byrådet ikke havde bidt mærke i placeringen. De havde fokuseret
på, at der ikke skulle komme parkeringsproblemer, men byrådet kom frem til, at der er fine
parkeringsforhold omkring havnen, hvorfor det ikke burde give anledning til problemer.
Jan Mejding rettede en særlig tak til medlemmerne og deres engagement og frivillige arbejdsindsats samt til Winnie Liljeborg og L.A. Rings Ejendom for deres uvurderlige støtte. Jan Mejding opfordrede endvidere flere frivillige til at melde sig.
Jan Mejding rettede også en tak til vores samarbejdspartnere (museerne), der er flinke til at
hjælpe.
Årets aktiviteter blev illustreret af en slideshow med billeder under beretningen.
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 2017, der forelå skriftligt og uden revisorforbehold.
Kassereren oplyste, at det driftstilskud på 50.000 kr., der er bevilget fra Roskilde Kommune,
er nedsat til 25.000 kr., hvilket får betydning for næste års regnskab, da indtægterne er faldet
med 25.000 kr.
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Omkring udgifter oplyste kassereren, at der i 2017 er brugt mange penge på formidlingsudstyr
i huset og udgifter til arkitekt mv. med henblik på rådgivning omkring formidlingen. Dertil
kommer en række driftsomkostninger, herunder forsikring og husleje.
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.
Der blev foreslået at sætte husstandskontingentet op til 250 kr. Jan Mejding oplyste, at det
kan overvejes at sætte kontingentet op, når vi har erfaring fra at holde åbent en hel sæson.
Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på en beskrivelse af, hvad der indgår i et erhvervsmedlemskab.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan Mejding og Mette Bjørndal var på valg og var begge villige til genvalg.
Ebbe Overgaard Nielsen, der blev valgt ind på generalforsamlingen i 2017, har af personlige
årsager ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog i stedet kunsthistoriker og formidlingschef i RoMu, Annemette Birk Lund,
der kort præsenterede sig selv.
Der var ikke andre, der stillede op til bestyrelsen.
Jan Mejding, Mette Bjørndal og Annemette Birk Lund blev valgt med applaus. Annemette Birk
Lund indtræder i Ebbe Overgaard Nielsens plads og vælges således for resten af hans bestyrelsesperiode, hvilket vil sige for 1 år. Jan Mejding og Mette Bjørndal blev valgt for 2 år.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Jan Mejding, Jes Nysten, Flemming Jensen, Annemette Birk Lund og Mette Bjørndal.
7) Valg af suppleanter
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Suppleant Jakob Zeuner var på valg og var villig til genvalg.
Iben Bækkelund har ønsket at udtræde som suppleant. Bestyrelsen foreslog i stedet Brigitte
Johnen, der kort præsenterede sig selv.
Jakob Zeuner og Brigitte Johnen blev valgt med applaus.
8) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Morten Plenge.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
9) Eventuelt
Det blev nævnt, at alle arrangementer i 2017 har været rigtigt gode, men at der er for få
pladser, hvorfor arrangementerne hurtigt bliver udsolgt. Opfordrede til at der er flere arrangementer (at de gentages), eller at der er flere pladser til arrangementerne.
Jan Mejding oplyste, at der arbejdes på at kunne holde flere arrangementer, men at det også
afhænger af de frivillige kræfter. Kaj V. tilbød at holde sit arrangement igen.
Det blev nævnt, at det var en god udstilling på Ordrupgaard, og der er ønske om flere udstillinger af den karakter, hvor foreningen arrangerer fælles ture. Jes Nysten oplyste, at der inden
længe kommer en udstilling på Statens Museum for Kunst om Symbolismen, hvor Ring indgår
som en central person.
Karin Mejding oplyste, at der er tanker om muligheden for en tur til Frederiksværk ”I Rings
fodspor”.
Søren Lyder Jacobsen rettede en tak til bestyrelsen for det store arbejde.
Jan Mejding takkede Iben Bækkelund Jagd og Ebbe Overgaard Nielsen for deres gode arbejde
i bestyrelsen.
Jan Mejding oplyste, at Kunstforeningen åbner udstillingen ”Baldersbrønde Revisited” den 14.
april. Det blev derfor undersøgt, om det kunne være muligt at åbne LA Rings Atelier samtidig,
så dem, der besøger udstillingen, bagefter kan gå videre ned i LA Rings Atelier. Vagtguiderne
var villige til at have vagter før den officielle åbning af huset, hvilket betyder, at L.A. Rings
Atelier har en særudstilling (Ring og Baldersbrønde), der løber i samme periode som udstillingen i Palæfløjen (14. april til 13. maj).
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Taget på den gamle kælder skal renoveres. Arbejdet er planlagt og går i gang i løbet af foråret.
Der er derudover en række andre renoveringsarbejder, der ønskes iværksat (udskiftning af
døre samt udskiftning af gulve på 1. sal).
Generalforsamlingen sluttede af med, at Jan Mejding takkede de fremmødte for interessen for
foreningen, hvorefter dirigenten nedlagte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent Mette Bjørndal den 10. april 2018
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