
2022 - Generalforsamling Haderslev Kunstskole d. 22. marts kl. 19.00. 

 

Tilmeldte kursister, betalende medlemmer, undervisere, 
bestyrelsesmedlemmer og revisor modtog denne indkaldelse. 
Ved anvendelse af stemmeret gælder dette kun for betalende 
medlemmer af Kunstskolen. 

Dagsorden:       

1. valg af dirigent Mødt: Bestyrelsen + Solvejg Zielke + 
Sophia + Bente + John Fitzpatrick 

Tove blev valgt enstemmig 

Tove konstaterede at mødet er rettidigt 
indkaldt pr. 1. marts. 

Derefter ordet til formanden 

2. Velkomst ved 
formanden 

Formanden bød velkommen 

3. Formandens 
beretning 

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

2021 på Haderslev Kunstskole blev et udfordrende år.  
Coronaen lukkede skolen i en lang periode og en mængde forebyggende tiltag måtte tages. 
Mange kursister forholdt sig afventende mht. kursustilmelding, fordi ingen vidste hvad morgendagen 
ville bringe og også nervøsiteten for at blive smittet, har sikkert spillet en rolle.  
Derfor blev en hel del kurser aflyst, i de perioder hvor skolen kunne holde åbent.  
Flere af underviserne ønskede ikke at fortsætte på skolen, Anne Mette Trans, keramik og raku meldte 
ud, at hun gerne ville slutte på skolen, ved årets udgang, Werner Brems, portræt og grafisk kursus 
meldte også fra, da han ville prioritere andre opgaver og sidst blev Jørgen Rosengaard syg. Tilbage står 
Iris Fridriksdottir og John Fitzpatrick, der kører med en rigtig pæn hold-tilslutning, hvorimod kurserne 
med Rene Monrath og Sünke Büsen ikke nyder den helt store opbakning, derfor er deres kurser blevet 
aflyst 
Selvom vi her er i gang med årsberetningen for 2021, så må 2022 alligevel inddrages, fordi der skete 
uforudsete ting i årets begyndelse. 
Jeg er i dag konstitueret formand og Tove Jensen er konstitueret næstformand, vi suppleanter er 
indtrådt i bestyrelsen, fordi den tidligere formand Claus Iversen den 28. januar er trådt tilbage, med 
”øjeblikkelig virkning” som han selv udtrykker det. Jeg og den resterende bestyrelse forstår faktisk ikke 
helt hvad der gik galt. Lige i kølvandet på Claus Iversens handling, så trak den tidligere næstformand Anja 
Hadberg sig også, pga. private årsager 
-Og så til det positive. 
I løbet af året, har Haderslev Kunstskole fået en masse reklame. Der er afholdt events og arrangementer 
som: ”Sæt dig på din kunst”, Julemarked og Pop-up Galleri og sidst er skolens Facebook side blevet brugt 
flittigt, FB-siden har fået omkring 80 nye følgere i 2021. 
Jeg slutter årsberetningen med en aktuel status og planerne for det nye år. 
Bestyrelsen er ved godt mod, vi har fået styr på de fleste opgaver og de forskellige emner, vil fremover 
blive fordelt på bestyrelsesmedlemmerne, med baggrund i de kompetencer, vi hver især kan byde ind 



med.  
Vi vil fortsætte samarbejdet med cityforeningen, (f.eks. pop-up gallerier i tomme butikker) for derved at 
øge skolens synlighed. Vi vil gerne spille en aktiv rolle i forbindelse med kommunens planer omkring den 
grønne kile/park, der jo ender ca. ved Kunsthuset, ligesom vi vil brainstorme på, hvordan vi kan bruge 
udearealerne omkring Kunsthuset, for på den måde at få inddraget borgerne og også gerne de unge, lidt 
henne af kajen i Street-Domen.  
Vi vil, med andre ord, arbejde på at være ”fremme på beatet”, med diverse events for alle byens 
borgere, selvfølgelig sideløbende med, at vi udbyder spændende og relevante kurser på skolen. Vi 
udvider gerne samarbejdet med Haderslev Kunstforening, ligesom vi forventer en øget dialog med både 
kursister og øvrige samarbejdspartnere, vi vil gerne bestræbe os på at være lydhøre og gode forslag 
modtages gerne. 
Med kunstnerisk hilsen 
Anette Strøm  
konstitueret Formand, Haderslev Kunstskole 

 

4. Aflæggelse af 
regnskab 2021 v. 
kassereren 

Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt. 

 



 



5. Aflæggelse af budget 
2022 v. kassereren 

Budgettet blev 
enstemmigt godkendt 

 
6. Fastsættelse af 

kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingent stiger til 
kr. 150, - pr. 1/1 2023. – Det blev 
enstemmigt godkendt.  

Kurser skal stige pr. efteråret 2022, og 
antal af kursister skal balancere med 
udgiften. 

Det forventes, at stigningen vil være ca. kr. 
150,- pr. kursus.  

7. Indkomne forslag før 
15. marts 

Der er ingen indkomne forslag. 

8. Valg af 
bestyrelsesmedlemm
er + suppl. + revisor. 
På valg er Lisbeth 

Lisbeth Krarup og Tove Jensen enstemmigt 
genvalgt. 



Krarup og Tove 
Jensen (modtager 
genvalg) – vakant 2 
suppl. Revisor Anna 
Jeppesen (modtager 
genvalg) 

Revisor Anna Jeppesen modtager genvalg. 

Der er givet tilsagn fra Gyda Holdt Pedersen 
om at være 1.  suppleant. 

Solveig Zielke indvilligede i at være 2. 
suppleant.  

 

9. Evt. I forbindelse med fernisering på udstillingen 
i kunstforeningen med bla. Linda Baun ”In 
your Shoes” d. 9. april. Hele havneområdet 
er blevet involveret, og Kunstskolen 
forsøger at bidrage med noget street-art. 

Skolen vil hægte sig på fejringen af 
gennemcykling v. tour de France.  

Der har været kontakt vedr. udstilling af 
elevarbejder i forbindelse med HAB. 

Det er vigtigt med flere kursister for at der 
er økonomisk basis for skolen qua 
regnskabet. 

Efter generalforsamlingen bød kunstskolen på boller og kaffe, hvorefter 

der var medlemsdebat om kunstskolens rolle i lokalsamfundet. 

Konstituering Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig. 

Formand Anette Strøm 

Næstformand Tove Jensen 

Kasserer Lisbeth Krarup 

Sekretær Margit Christoffersen 

Menig Kjeld Hansen 

1. Suppl. Gyda Holdt 
2. Suppl. Solveig Zielke 

Revisor Anna Jeppesen 

 
 


