
 

Referat af generalforsamling 
i 

Dragehøj Kunstforening på Gallerie Dragehøj 
den 21. marts 2018 

 
Formanden, Jytte Sørensen, bød velkommen med tak til alle, som var kommet, og til alle, som har 
udlånt værker og genstande til den nyåbnede udstilling ’Mens vi Venter’. Hun rettede også en tak til 
bestyrelsen for dens arbejde og for dens ekstra indsats med at opsøge ejerne af de mange billeder og 
glas, der lige nu kan ses i udstillingen.  
Derefter gav hun ordet til Linette Bach, forfatter til lokalhistoriske bøger om Holmegaard og 
Fensmark. Linette Bach fortalte om de mange historier hun har hentet i sine interviews med den 
generation, som nu er ved at forsvinde. Nu er historierne gemt - først og fremmest i hendes to bøger. 
Derudover findes de på hjemmesiden ’Fensmarkby.dk.’ og på Face Book-siden ’Gammel Holmegaard 
og Ny Holmegaard’, hvor 25.000 har vist interesse for Holmegaard-Fensmarks unikke 
samfundshistorie. Vi fik at vide, at Næstved Kommune har købt en af de gamle boliger i glasbyen, 
hvor Linette Bach er begyndt at indrette museum med effekter fra glasværkets fortid som industriel 
virksomhed.  Et arbejde, der tegner et billede af en indsats, som i den grad styrker grundlaget for 
viden om - og interesse for - det store museumsprojekt, der nu for alvor går i gang nede i mosen. 
 
Generalforsamling 2018 

1. Som dirigent blev valgt: Jens Due. Jens Due erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indkaldt. 

2. Formandens beretning for 2017 ved Jytte Sørensen: 

Vi har haft et særdeles aktivt år i Dragehøjs Kunstforening med 6 meget varierede udstillinger, 2 arrangementer og 11 
bestyrelsesmøder, og vi har udgivet 2 halvårsblade. Efter ønske har vi fået oprettet Mobile Pay, som vi er glade for at 
kunne tilbyde. 
 
Året begyndte 2. januar kl. 7:30 med håndværkere, der ordnede rum 1 med nyt gulvtæppe. Pengene havde vi fået 
allerede året før, og da vi fortsat solgte dækkeservietter, blev der også råd til en ny computer og printer. Det største 
støttebeløb kom fra Næstvedegnenes Landbrugsfond, som vi efterfølgende takkede ved en kop kaffe i Galleriets café. 
 
Sommerens udstilling ’7 års arbejdes afslutning af to brodøser fra den klassiske broderiskole’ trak mange gæster hertil. I 
november-december var der god interesse for fuglekenderen Henrik Dahls dejlige billeder og keramiske figurer. Udendørs 
havde vi glæde af Bo Karbergs installation. 
 
Antallet af betalende medlemmer i 2017 var på 123. Desværre har vi i 2017 mistet to af vore trofaste medlemmer, nemlig 
Lise Magius og Jens Barlund. 
 
Den nyåbnede udstilling ’Mens vi Venter’ har krævet en del møder og tilrettelæggelse. Vi har mødt stor venlighed og 
velvillighed med hensyn til at låne private billeder m.m. Det siger vi tak for. Vi har fravalgt at låne fra kommunen og 
museet, da formaliteterne var for omstændelige. 
 
Den altid arbejdende bestyrelse har vi meget at takke for. Erik Torm har installeret og oprettet programmer og kartotek 
på den ny computer. Vibeke laver fortsat fotokort og dækkeservietter. Jens Due opsætter og trykker indbydelser og 
plakater, og Lone og Jens laver vort blad. Jette Aas, Lisa og Jørgen Christensen har sponseret præmier, og Birthe kommer 
helt fra Toxværd for at ordne vores regnskab. Tak også til jeres familier.  
Lokalrådet takker vi for den opmuntrende økonomiske støtte til gennemførelse af udstillingen ’Mens vi Venter’  
 
Angående fremtiden arbejder vi fortsat på at få lagt en handicapenlig sti fra P-pladsen til indgangen. 

 



3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2018 med forslag om uændret kontingent på 200 kr.  

Forslaget blev godkendt. 

5. Forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag indkommet. 

6. Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag. 

7. Valg: 1 bestyrelsesmedlem: Vibeke Andersen blev genvalgt 

1 suppleant: Lone Kluge Larsen blev genvalgt. 

1 ny suppleant: Birgit Overgaard blev valgt. 

Revisor: Jens Due blev genvalgt. 

Revisorsuppleant: Dorte Hauge Petersen blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: Et presserende spørgsmål, som venter på afklaring med Næstved Kommune er, 

hvorvidt galleriet kan sikres fortsat udstillingsvirksomhed på Kalkerupvej 15. 

Generalforsamlingen afsluttedes. 
 
Lodtrækning 
Der blev trukket lod blandt samtlige medlemmer om 2 præmier: 

Medlems nr. 430  Niels Erik Jørgensen, Kalkerupvej 7, Fensmark blev vinder af et billede 
malet af Susanne Thea. 
 
Medlems nr. 374  Hanne Johansson, Alfehøjvej 67, Fensmark blev vinder af et grafisk 
tryk af OleVincent. 
 

Derefter blev der trukket lod blandt samtlige tilstedeværende medlemmer om 5 præmier: 
 

1. Ulla Nielsen blev vinder af et landskab malet af Jette Jørgensen. 

2. Jette Aas blev vinder af et parti fra Korsika malet af Helga Olga Avaramenko. 

3. Lis Ahrenkiel blev vinder af et en abstraktion fra en græsk ø af Hanne Sie. 

4. Margit Henriksen blev vinder af Anette Christiansens ’Prikskål’ . 

5. Birgit Overgaard blev vinder af Henrik Dahls ’svale’. 
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