
København den 22. oktober 2020 

 

Referat fra generalforsamling af Kunstskolens støttekreds. 
 

Tilstede: 

Kirsten Feltman  

Dorte Moen Seidenfaden 

Hanne Clausen 

Tove Christensen 

Anne Bech Nielsen 

 

Over telefonen: 

Peter Heebo Hansen 

Lis Kinthof 

 

1. Valg af dirigent; Anne Bech Nielsen 

 

2. Valg af referent; Tove Christensen  

Formand: Kirsten Feltman 

Næstformand: Dorte Seidenfaden 

Kassér: Peter Heebo 

Revisor: Hanne Clausen  

Revisor suppleant: Patricia Wagner 

 

Hele Bestyrelsen vil gerne fortsætte. 

 

3. Årsberetning 

 

Formanden beretter: 

Støttekredsen blev oprettet den 22.08.2019, for at kunne øremærke forskellige ekstraudgifter, så som 

udgifter til mad til lærerne, når de er på udlandsrejser i forbindelse med udstillinger og inspirationsture.  

Samt evt. andre store ting som kan komme skolens elever til gode. 

Støttekredsen modtager gerne donationer, men det forventes ikke at forældre/pårørende donerer.  

I stedet vil Støttekredsen søge diverse fonde. 

 

Den 4.12.2019 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev orienteret om indhentet 

tilbud på markiser og ændringer af vedtægterne i forhold til bankens ønske om konkret navne på hvem der 

tegner foreningen, som er Kirsten og Peter. Foreningens konto blev efterfølgende oprettet, med stort arbejde 

af foreningens kassér, som undersøgte billigste tilbud, således indtægter og donationer ikke spises op af 

gebyrer. Valget faldt på Arbejdernes Landsbank. 

 

Mariannes familie har valgt at donere indtægter af Mariannes billeder til støttekredsen. Ligesom Knud Grothe 

har doneret et stort antal bøger (lavet i forbindelse med udstilling hos ham) som Kunstskolen sælger. 

Indtægten går til støttekredsen. 

 

Støttekredsen har været heldige at få 14.000,- i fondsmidler fra Drost fonden, som er øremærket Outsider Art 

Fair i Paris 2020. Grundet Covid-19 er denne udstilling udsat til 2021. Hvilket fondens administrator har 

godtaget. 

 

4. Peter fremlægger regnskabet som ser rigtigt fint ud. Se bilag 

Bestyrelsen godkender regnskabet. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogle forslag 

 

6. Evt. 

Anne og Tove fortæller om Kunstskolens håndtering af Covid-19, projekter, status omkring seniorjobber, 

udstillinger, aflysning af julebazar som vi kender det og branden den 8. oktober. 



Når Covid-19 en dag er borte, kunne underviserne godt tænke sig at besøge andre Kunstværksteder fx i 

Hamborg, Stockholm, Madrid eller Østrig. Der ud over kunne Kunstskolen godt tænke sig at tage på studietur 

til Klinten 5 dage i August/september 2021. Dette vil kræve fondsmidler, som skal ansøges specifik til denne 

tur.  

 

Underskrevet: 

Formand: Kirsten Feltman 

 

Næstformand: Dorte Seidenfaden 

 

Kasserer: Peter Heebo Hansen 

 


