
 
 

 

REFERAT fra Generalforsamling den 10. maj 2022 kl. 19-21 

 
DAGSORDEN: 
 

1.   Valg af dirigent og referent 

2.   Bestyrelsesformandens beretning 

2a. Centerlederens planer for det kommende år 

3.   Aflæggelse af regnskab 

4.   Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag 

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 2 

revisorsuppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Lene Feldthus Andersen (genopstiller), Sissel 

Thuesen Jensen (genopstiller). Mikkel Bach Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, 

hvorfor der vælges et nyt medlem af bestyrelsen for ét år.  

Suppleanter på valg: Annette Bjerregaard (genopstiller). Der vælges yderligere én 
suppleant. De to suppleanter vælges for ét års varighed. 

 
Valg af foreningens revisor: Jens Otto Sonne, Bornholms Revision: Jens Otto Sonne 
genopstiller. Valg af revisorsuppleanter: Grete Brandi og Alice Sonne Hansen. Begge 
genopstiller. 
 
6.  Indkomne forslag. Disse skal være os i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

7. Eventuelt. 

Dagsorden, årsregnskab og budget findes på hjemmesiden 14 dage før 
generalforsamlingen, under ”Om Grønbechs”, Generalforsamling.  

 
Ad 1 Lene Havtorn byder velkommen og foreslår Kaj Erik Mortensen som ordstyrer og Inge 

Holm som referent. Godkendes. 
Kaj Erik Mortensen konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt den 30. marts i 
dagspressen og på hjemmesiden. Og er derfor lovlig indkaldt. 

 
Ad 2. Mikkel Bach kom i sin beretning bl.a. ind på  

• Trods Corona blev 2021 et tilfredsstillende år for GBG. Øget besøgstal og øget 
omsætning. 

• Workshops og formidling v. Pia Kofod Frederiksen og Mai Ørsted.  

• Der var personaleskifte. Pia stoppede med udgangen af juli, hvorefter Henrik 
Karlson blev ansat. Og med udgangen af november stoppede Mai som 
centerleder. 



 
• Cafeen blev i juli udliciteret til Svaneke Chokoladeri. 

• Der var mange smukke udstillinger og året sluttede med Glasbienalen. 

• Der sendtes også en tak til de frivillige, som pga Corona blev indskrænket en del. 

• Mikkel Bach takker for samarbejdet med ACAB og de øvrige samarbejdspartnere 

• Afskedsreception for Mai Ørsted den 21.11.2021. 

• Hvorefter arbejdet med ansættelse af ny centerleder gik i gang.  

• Ansættelse af ny centerleder, Lene Havtorn, som tiltrådte 1.03.2022, hvilket gav 
Lene en måned til at få GBG forårsklar med åbning den 9.04.2022. Stor ros til alle, 
som hjalp med og især til Lenes mand, Peter. Derfor får han (og Lene) en tur til 
Glasriget i Sverige med tak for hjælpen. 

• Mikkel ønsker at udtræde af bestyrelsen og takker for samarbejdet. 
Beretningen tages til efterretning. 

 
Læs formandens beretning på Grønbechs Gårds hjemmeside. 

 
Ad 2a Lene takker for velkomsten. Har haft travlt! Det har været vigtigt, at de nye tiltag i 

cafe og butik skulle være klar til åbningen (ny kasse, ny kaffemaskine, nye kopper, 
nye kager!).  Møde med de frivillige, som nu udnævntes til værter(!), med 
introduktion til de nye tiltag. 

 Lene retter også en tak til Mai, for forarbejdet til de nye udstillinger.  
 Tak til ACAB, både Mesterværkerne og før/nu udstillingen. Og tak til Ditte Marie 

Koudal for opsætning af ACAB-udstillingen. 
   
Ad 3 Ordstyreren konstaterer at regnskabet først foreligger dagen før generalforsamling 

på hjemmesiden. Ifølge vedtægterne skal regnskabet ligge på hjemmesiden 14 dage 
før generalforsamlingen. 

 Da ingen protesterer, godtages dette. 
 Mikkel Bach gennemgår regnskabet. Stor tak til Karin Phil for regnskabsassistance.  
  Regnskabet godkendes. 
 
Ad 4 Budget 2022 er konservativt.  

*Markedsføring er nedsat, da der satses på digitale platforme og sociale medier. 
*Lønudgifterne er fordelt på hele året, så Lene og Henrik begge helårsansættes. 
*Lene indstiller, at medlemsbidragene for 2022 fortsætter uændrede. Og vil  
fremover opkræves via betalingsservice.  
Budget 2022 godkendes. 
 

Ad 5 På valg er: Lene Feldthus Andersen og Sissel Thuesen Dahl. Begge genopstiller og 
vælges for 2 år. 

 Da Mikkel Bach udtræder af bestyrelse (var først på valg næste år), stiller DitteMarie 
Koudal op og vælges for 1 år. 

 Faste medlemmer af bestyrelse:  
ACAB: Maje Frenderup  
KADK: Viki Kert 



 
BRK: DitteMarie udtræder af sin BRK-valgte plads og ind på en ordinær 
bestyrelsesplads.  Ny BRK-repræsentant udpeges. 

 Suppleanter: Anette Bjerregård genopstiller og genvælges. Andreas Nemo Østergård 
foreslås og vælges. 

 Revisor: Jens Otto Sonne genopstiller og genvælges. 
Revisorsuppleanter: Grete Brandi og Alice Sonne Hansen genopstiller og genvælges. 
 

Ad 6.  Intet. 
 
Ad 7 *Medlemsrabatten på 10% i butikken diskuteres. 

*Der efterspørges en reduceret pris på entre i forbindelse med studiebesøg.  
Dette tages op i bestyrelsen. 
* Viki takker Mikkel for hans tid i bestyrelsen.   

 
  
  
  


