
 

 

GENERALFORSAMLING 2015 
 
SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling 
  

torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 
 
i kantinen på Amager Strandvej 390 (det tidligere Flight Academy - også kaldet ”Slottet”) 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
6. Valg ifølge vedtægterne 
7. Eventuelt 

 
Ad 2 Formandens beretning 
Den skriftlige beretning vedlægges.  
 
Ad 3 Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes § 9.6 
 
9.6 Bestyrelsen er bemyndiget til  

9.6.1 at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at 
kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomi-
ske anliggender,  

9.6.2 at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne 
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at ind-
gå kontrakter herom og til  

9.6.3 at meddele prokura. 

 
Begrundelse for ændringen: Arbejdernes Landsbank, der er foreningens bankforbindelse, har 
foreslået bestyrelsen at gennemføre mulighed for at bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan benytte 
dankort, kreditkort og elektroniske bankprodukter med kun deres egen underskrift selv om 
foreningens tegningsregler kræver, at der altid er mindst to, der underskriver. Dette har gan-
ske vist været praksis i flere år, men banken kræver dette formaliseret i vedtægten for at fort-
sætte denne praksis. 

Ad 4 Foreningens regnskab for 2014 
Regnskabet vedlægges. 
 
Ad 5 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
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Ad 6 Valg ifølge vedtægterne 
Bestyrelsen består af formand, kasserer og fire andre medlemmer. Alle vælges for en 2-årig 
periode. Formanden og 2 medlemmer vælges i lige år, kassereren og 2 andre medlemmer i de 
ulige år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen 
selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. 
 
SAS Art Club Denmarks bestyrelse har i øjeblikket denne sammensætning: 
  
Formand Hanne McLaury Ikke på valg. 
 
Kasserer Elin Elmsted  På valg – modtager genvalg 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Erik Andersen  På valg – modtager genvalg 
Heddi Toft  Ønsker at udtræde, men stiller op som suppleant. Bestyrelsen 

foreslår Ann Tina Eneby som nyt bestyrelsesmedlem valgt for et 
år. 

Kurt Christensen  Ikke på valg. 
Ole Bjørn Hansen På valg – modtager genvalg 
 
Suppleanter 
Mitzi Lind  På valg – takker af efter mange års tro tjeneste. Bestyrelsen 

foreslår Heddi Toft som ny suppleant 
Monica Lindhardt  På valg - modtager genvalg. 
 
Revisorer 
Jette Sylvest  På valg - modtager genvalg. 
Ulf Trap-Kinberg På valg – ikke længere medlem. Bestyrelsen foreslår Annette 

Lindegaard som ny revisor. 
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Formandens beretning 
Året har igen været præget af det faldende antal medarbejdere i SAS-koncernen, hvilket 
naturligvis også har haft indvirkning på foreningens medlemstal. Vi er pr. 1. marts 2015 271 
medlemmer. Bestyrelsen har taget forskellige initiativer for at fastholde medlemstallet. Vi har 
bl.a. været med til et hverve- arrangement i ”Postkassen” arrangeret af SAS-koret, men det gav 
desværre ikke flere medlemmer. Til gengæld lykkedes det at få fem nye medlemmer ved et på 
alle måder vellykket arrangement i Kunsthuset på Vodroffsvej, som Kurt Christensen havde fået 
i stand. Desuden har vi fået to nye medlemmer fra CPHOW, hvilket vi er meget glade for. 

En anden stor udfordring, som foreningen står overfor, er de krav, SAS-klubben er blevet pålagt 
at indskærpe overfor samtlige sektioner. Pga. SAS-koncernens økonomi kræves det, at der skal 
være nuværende ansatte i bestyrelsen, da der ellers ikke vil blive givet tilskud. Der er dog givet 
dispensation, så der kun behøver at være et aktivt medlem af bestyrelsen indtil udgangen af 
2015. De senere år har foreningen kun modtaget et begrænset tilskud fra SAS-klubben (enkelte 
år slet intet tilskud), og da det er et forholdsvis beskedent beløb, der gives i tilskud, så kan SAS 
Art Club godt overleve uden tilskud. 

Foreningens kunstindkøb er direkte styret af medlemskontingenterne, idet indkøbet af kunst iflg. 
vedtægterne skal udgøre 85 % af kontingentindtægterne, men den opmærksomme læser af 
regnskabet vil have bemærket, at vi har brugt 185.482 kr. til kunstindkøb, selvom indtægterne 
fra kontingenterne kun er 168.900 kr. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har nedsat kasse-
beholdningen og i stedet har prioriteret at købe mere kunst, så der er større chance for at vinde, 
hvilket bestyrelsen tror, at medlemmerne sætter pris på. 

Som allerede nævnt sidste år har SAS-klubben justeret sine regler, så det ikke længere kræves, 
at eksterne medlemmer skal være medlem af SAS-klubben, men kan nøjes med at betale kontin-
gent til SAS Art Club. Desværre har SAS-klubbens økonomiske situation igen i år gjort, at vi ikke 
har fået tilskud til det sædvanlige samarbejde med vore søsterorganisationer i Norge og Sverige. 
Dette samarbejde er derfor ikke prioriteret særlig højt i øjeblikket, men begrænset til indbyrdes 
information mellem de nordiske kunstforeninger pr. mail. 

Ordningen med opkrævning af kontingent gennem bankernes BetalingsService er nu i en fast 
gænge, så kontingentet opkræves to gange årligt hos pensionister og eksterne medlemmer.  
Dette gør det lettere for medlemmer, som gerne vil forblive i SAS Art Club efter ophør af ansæt-
telse i koncernen. Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, som ikke allerede har tilmeldt sig ordnin-
gen, om at gøre det, da det reducerer administrationen for vores kasserer, og sikrer at medlem-
merne ikke kommer i restance og mister fx rettigheden til at deltage i den årlige lodtrækning om 
kunst. 

Vi har desværre pga. manglende tilslutning måttet aflyse nogle arrangementer i årets løb. Vi 
beder derfor medlemmerne om at komme med forslag og idéer til, hvad der har interesse. Som 
det fremgår af beretningen om udvalgenes arbejde, har der heldigvis også været mange 
aktiviteter, som er gennemført som planlagt. 

Indkøbs- og udstillingsaktiviteter 
Som allerede nævnt sidste år har udvalget måttet afstå fra at holde udstillinger efter at SAS har 
opsagt lejekontrakten for både SAS-huset og for Hedegårdsvej 88. Til gengæld har de indkøbte 
kunstværker kunnet ses på vores hjemmeside og Facebook. Indkøb er primært foretaget på gal-
leriture i løbet af året i modsætning til det tidligere månedlige indkøb af den udstillende kunstner i 
SAS-huset. 
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Udvalget besøgte bl.a. udstillingen ”Kunst for alle” i Øksnehallen, hvor vi gjorde nogle rigtig gode 
køb. Det er en udstilling, vi virkelig kan anbefale, og den afholdes hvert år i oktober måned.  Der 
var 120 udstillende kunstnere, så der var noget at vælge imellem. Da det var kunstnerne selv, 
som vi handlede med, sparede vi galleriernes honorar. 

Årets litografi er lavet af Casper Eliasen, som er en Århus kunstner, der altid er med ved 
udstillingen ”Kunst for alle” i Øksnehallen.  Han har lavet to forskellige litografier til os, og 
bemalet alle, så hver enkelt er unika.  

Udvalgets formand er Hanne McLaury. De øvrige medlemmer af udvalget er Sanne Nielsen, Sanne 
Nilsson, Synnøve Wind og Bo Dithmar. 

Kunst- og kulturudvalget 
Kunst - og kulturudvalget indledte året med et besøg i Odd Fellow palæet den 16. marts 2014. En 
guide viste os rundt og fortalte om den gamle bygning og om hvordan logen er bygget op og 
arbejder. Vi var 16 personer, der deltog i dette interessante arrangement. 

Den 4.-7. april 2014 gennemførte vi en kunsttur til Dresden med 12 deltagere. Byen blev mere 
eller mindre ødelagt under 2. verdenskrig, men er senere blevet genopbygget og renoveret. En 
god guide viste os rundt. 

Endnu et besøg i Wilhelm Lauritzens terminal i Kastrup Lufthavn med 26 personer blev afholdt 
12. maj 2014. 

Den 11. juni 2014 gik turen så til Christiania, hvor vi besøgte kunstneren Henrik Schütze, som 
fortalte om sine malerier, og hvordan han bliver motiveret. Der blev købt 2 malerier, som er med i 
lodtrækningen. 11 deltagere var mødt op til dette arrangement. 

Næste tur gik til Palma de Mallorca i oktober 2014 med 14 deltagere. Vi fik set flere spændende 
kunstmuseer og bl. a. også den nyrenoverede domkirke. 

Sidste arrangement i 2014 var et besøg på Gl. Holtegård, hvor vi så udstillingen ”Venedig 
Syndromet”. En meget spændende udstilling. Besøget fandt sted den 27. november 2014, og vi 
var 13. 

Har du gode ideer til fremtidige arrangementer, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne.  

Udvalget har Erik Andersen som formand. Gitte Elliot og Heddi Toft er medlemmer af udvalget.  

Film, teater og musik 
Den 29. april 2014 havde vi et arrangement på Jernbanecaféen med middag og jazz. Pæn 
tilslutning, hyggeligt og stemningsfuld café - dog noget støjende og røgfyldt - pga. 
pladsproblemer blev selskabet delt i to - vi havde regnet med, at vi kunne sidde samlet. 

10. og 11. maj 2014 afholdt vi et stort opera-arrangement med deltagelse fra især vor norske 
søsterorganisation - nogle danskere, og et par svenske deltog. Frokost på Glyptoteket og besøg i 
samlingerne. Om aftenen Porgy og Bess på Operaen. Næste formiddag fælles afgang fra 
Hovedbanegården til Malmø, hvor der var individuel sightseeing og frokost. Om aftenen så vi 
operaen ”Rosenkavaleren” på Malmö Operan. 

Den 5. juli 2014 - Jazz arrangement hos Mariann Willumsen privat - med store danske navne - 
lille tilslutning fra SAS Art Club, men mange andre deltagere: Middag i Mariannes have i dejligt 
vejr. 
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Udvalget har holdt pause i resten af 2014 på grund af sygdom. 

Udvalget består af formand Kurt Christensen, Birgitte Reuther og Rita Møller. 

Medieudvalget 
Dette lille 'enmandsudvalg' har til opgave at kommunikere foreningens aktiviteter ud til 
medlemmerne gennem hjemmesiden www.saskunst.dk samt på Facebook. Input modtages fra 
den øvrige bestyrelse og de andre udvalg, men også gerne fra medlemmerne. 

SAS Art Club udsender også indbydelser, tilbud etc. via e-mails; dette administreres dog af Heddi 
Toft (medlemmer, lister m.v.). Husk derfor altid at melde adresse- og email ændringer til 
foreningens e-mail: saskunst@gmail.com. 

Udover kommunikationen til medlemmerne, vedligeholdes foreningens medlemskartotek, som 
holder styr på medlemmernes adresseoplysninger, kontingentbetaling mm. Dette system bruges 
også til de årlige lodtrækninger om årets litografi og om de indkøbte kunstværker. 

Udvalget består af Ole Bjørn Hansen, som ind imellem får hjælp af Monica Lindhardt. 

 

På bestyrelsens vegne 

Hanne McLaury 
Formand 
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Lodtrækning om de indkøbte kunstværker 
Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes en kort pause, hvorefter bortlodning finder sted. 
 
Lodtrækningen foregår en gang om året i tilslutning til den ordinære generalforsamling. Alle 
medlemmer, som har betalt kontingent for mindst de sidste 2 kvartaler, deltager i 
lodtrækningen. Gevinster udleveres kun, såfremt medlemmet er til stede eller repræsenteret 
ved stedfortræder med fuldmagt. 
 
Fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse og allersenest kl. 
17.15. Indehaveren af fuldmagten er ansvarlig for at vælge kunstværk for en eventuelt ud-
trukken vinder. Fuldmagtsblanket findes vedlagt. 
 
Medlemmerne deltager i lodtrækningen med mindst et lod. For hvert på hinanden følgende år 
hvor et medlem ikke er udtrukket som vinder, tillægges et ekstra lod - dog højst fem for det 
enkelte medlem. 
 
Ved udtrækning deltager man atter i lodtrækningen det følgende år med et lod. Der kan højst 
vindes en gevinst om året og de udtrukne medlemmer/fuldmagtshavere vælger selv deres 
gevinster i den rækkefølge, de bliver udtrukket. 

 

 

Praktiske oplysninger ved generalforsamlingen 
Sandwich, vin, øl og vand sælges. Salget påbegyndes kl. 16.00. 
 
"Årets litografi", som ikke blev afhentet ved ferniseringen den 26. februar 2015, udleveres 
mellem kl. 15.30 og 16.30 inden generalforsamlingens start. 
 
Du kan til generalforsamlingen (fra kl. 15) parkere på hele området i gården uden parkerings-
tilladelse. 
 
Husk at melde adresseændring, navneændring, ændring af e-mailadresse og overgang til 
pensioniststatus til foreningen på e-mail saskunst@gmail.com. 

Side 6 

mailto:saskunst@gmail.com






 

Fuldmagt til SAS Art Club Denmark’s lodtrækning ved generalforsamlingen 
den 19. marts 2015 
 
Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse – eller 
ALLER SENEST KL 17.15 
 
Indehaveren af fuldmagten er selv ansvarlig for at udvælge kunstværk for fuldmagtsgiveren. 
 
Undertegnede 
Personalenr. Navn Afdeling 
 
 

  

 
giver hermed 
 
Navn 
 
 

 
fuldmagt til på mine vegne, såfremt jeg bliver udtrukket ved lodtrækningen, at udvælge et 
kunstværk. 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
 
------------------------------------------- klip her -------------------------------------------------------------------- 
 

Fuldmagt til udlevering af ”Årets lito” 
 
Fuldmagten skal afleveres ved udlevering af "årets lito" 
 
Udleveringen sker ved ferniseringen 26. februar 2015 eller inden generalforsamlingen. 
 
Undertegnede 
Personalenr. Navn Afdeling 
 
 

  

 
giver hermed 
 
Navn 
 
 

 
fuldmagt til på mine vegne at få udleveret "årets lito". 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
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