REFERAT AF 7. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FORENINGEN L.A. RINGS VENNER DEN 6. MAJ 2021

Formanden Jan Mejding bød velkommen til forsamlingen, som talte 20 personer. 5 yderligere var tilmeldt, men
dukkede ikke op.
Herefter begyndte generalforsamlingen med følgende 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 Ellekjær.
Dirigenten oplyste, at der ifølge vedtægterne skulle ske indkaldelse til generalforsamlingen senest 3 uger før
generalforsamlingen og inden april 2021.
Dirigenten redegjorde for, at der var sket indkaldelse til generalforsamlingen pr. e-mail den 5. april 2021 og at
indkaldelsen også var lagt ud på foreningens hjemmeside. Dirigenten redegjorde for, at afholdelsen som følge af
covid-19 var blevet udskudt, og at generalforsamlingen var blevet indkaldt umiddelbart efter udmeldingen af de
nyeste retningslinjer.
Ingen gjorde indsigelse mod udsættelsen.
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 forslag til vedtægtsændringer.

2) Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning til underretning:
Formand Jan Mejding aflagde beretning for foreningens virke i 2020 og oplyste, at beretningen tillige er tilgængelig
på foreningens hjemmeside.
Formanden oplyste, at året ligesom 2020 havde været præget af corona. Formanden fremviste en oversigt over
besøgstallene i 2021. Såvel april som maj var lukket ned og der var ingen besøgende. Besøgstallet var dog fortsat

rimeligt omstændighederne taget i betragtning. I 2019 var der i alt 541 besøgende i atelieret. I 2020 var der 465 +
yderligere 57 (medlemmer).
Medlemsarrangementerne har været hårdt ramt. Foreningen nåede at holde et foredrag med Finn Agger om Ring
og hans samtid i samarbejde med Roskilde bibliotek i februar. Foredraget var velbesøgt med mere end 100
deltagere.
Aktiviteterne blev herefter lukket ned som følge af corona-restriktioner, men den 15. august 2020 blev Rings
fødselsdag afholdt. Det var muligt, blandt andet fordi det kunne holdes uden for. Her blev Useeum-appen
præsenteret og Vinnie Liljeborg medbragte et originalt Ring maleri.
I oktober lykkedes det at få Peter Nørgaard Larsen til at holde foredraget ”L.A. Ring i den store verden”. Der var en
begrænsning i antallet af deltagere på 50 personer.
Medlemsturen til Sydsjælland blev udskudt og bliver til noget formentligt i oktober 2021.
I 2020 var der ca. 175 mennesker på guidede besøg. I 2019 var der 459, så det har været en væsentlig nedgang.
Forud for åbningen af sæsonen blev galleriet istandsat og det har fungeret rigtig fint.
Rings gamle låge blev renoveret af smedene fra Andelslandsbyen Nyvang. 60% af lågen er stadig oprindelig. Flere
besøgende havde udtrykt ønske om et gelænder, hvilket nu er sat op ved indgangen og op mod haven. Det arbejde
er også udført af smedene fra Andelslandsbyen Nyvang.
Formanden fremviste en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper og oplyste, at foreningen er afhængige af
arbejdsgrupperne og medlemmerne. Formidlingsgruppen sørger for opslag på de sociale medier og kontakt med
medierne. Kunstgruppen beskæftiger sig med at lede efter Ring malerier og beskrive dem, så der kan fås en fyldig
registrering af Rings værker. Havegruppen laver et arbejde, der kan ses og især kan ses, når de ikke har været der.
Det er et stort arbejde, og der er kommet godt styr på haven. Formanden opfordrede til, at der kommer flere
medlemmer i havegruppen. Vagtguidegruppen sidder i atelieret, når der er åbent. Der er kommet nye medlemmer.
Historiegruppen kan spørges til råd om malerier mv. Endelig udfører vicevært Jan Marott et stort stykke arbejde.
Formanden rettede en stor tak til grupperne for deres store arbejde.
Udstillinger i galleriet: Udstillingen Sigrid Rings ”Glæden ved blomster” blev afholdt i perioden 30. maj til 18.
oktober. Ghita Ring kontaktede foreningen og oplyste, at hun havde en række akvareller, som hun gerne ville
skænke til foreningen. Aftalen blev, at akvarellerne blev overdraget til foreningen og efter udstillingen blev
deponeret på Den Hirchsprungske Samling til opbevaring der.
Udover akvarellerne fik foreningen overdraget en række glasnegativer, som fotografen Torben Nielsen og
formidlingsgruppen har affotograferet.
Formidlingsgruppen havde 32 opslag på Facebook i årets løb om Ring og Ring-aktiviteter. Der er god opbakning til
opslagene og mellem 20-40 personer reagerer på hvert opslag. Der var 42 opslag på Instagram i 2020 og det er
oplevelsen, at opslagene ses af mange, også professionelle. Opslagene bruges også til at gøre reklame for
arrangementer og når der kommer Ring-værker på auktion.
Selv om året har været præget af corona, så er det alt i alt gået godt. Formanden rettede en tak til alle, der har
bidraget til foreningen på den ene eller anden måde.
Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden. Forsamlingen modtog beretningen med applaus.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab:
Kasserer Flemming Jensen gennemgik regnskabet for 2020, der forelå skriftligt og uden revisorforbehold.

Kassereren lavede en summarisk gennemgang af regnskabet. Der var fremlagt årsrapport med revisionsprotokol
mv. udarbejdet af Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, v. statsautoriseret revisor Morten Plenge.
Kassereren redegjorde for donationer og tilskud fra kommunen og LA Rings Ejendom samt de medlemmer, der
vælger at indbetale lidt mere end kontingentet.
Omkostningerne udgjorde 110.086 kr. i 2020 og kassereren redegjorde for de store poster: Husleje på 2.500 kr. pr.
måned. Anskaffelser på 21.600 kr. som bl.a. består af renovering af havelågen, indkøb af lister, spots mv. Derudover
er der omkostninger til Dropbox, internet mv.
Der blev i 2019 hensat 50.000 kr. til renovering og køb af formidlingsudstyr. Kassereren redegjorde for, og
bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der blev hensat yderligere 25.000 kr. til renovering og køb af
formidlingsudstyr.
Der blev spurgt ind til om fondsansøgningsarbejdet kan intensiveres i forhold til at søge om støtte til de forskellige
projekter. Kassereren oplyste, at der laves forskellige ansøgninger, men at det er vanskeligt at få støtte.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om hensættelse af 25.000 kr. i regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2021.

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.
Forslagene blev vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jes Nysten, Flemming Jensen og Frank Birkebæk var på valg og var alle tre villige til genvalg. Der var ikke andre, der
stillede op til bestyrelsen, hvorefter de blev valgt med applaus. Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Jan Mejding, Jes Nysten, Flemming Jensen, Frank Birkebæk og Mette Bjørndal Ellekjær.

7) Valg af suppleanter:
Der vælges to suppleanter hvert år.
Brian Dennis og Isabel Duckett var på valg. Begge modtog genvalg, hvorefter de blev valgt med applaus.

8) Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Morten Plenge. Forsamlingen godkendte bestyrelsens
forslag.

9) Eventuelt:
Der blev spurgt ind til jernlågen. Lågen indeholdt på et tidspunkt et ettal, og der blev spurgt ind til, om det bevidst
var fravalgt i forbindelse med renoveringen. Ettallet har formentligt ikke været der oprindeligt.
Enkeltpersoner og grupper kan frit gå ind i haven og benytte den. Der blev spurgt ind til om det bliver brugt.
Formanden oplyste, at haven bruges og at også havemøblerne benyttes. Besøgene rydder op efter sig. Det er håbet,
at der kommer flere besøgene på den måde og at skiltet ved Havnevej kan hjælpe med at gøre opmærksom på
atelieret.
Der var ikke yderligere bemærkninger.
Generalforsamlingen sluttede af med, at Jan Mejding takkede de fremmødte for interessen for foreningen og
dirigenten for hans arbejde, hvorefter dirigenten nedlagde generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen blev der budt på et lille glas og en god snak.

Den 11. maj 2021
Referent Mette Bjørndal Ellekjær

Dirigent Søren Lyder Jacobsen

_________________________

_________________________

