
Generalforsamling i Åbne Atelierdøre Guldborgsund 

Generalforsamlingen afholdes som et on-line arrangement pga. Corona 

den 11.marts. kl. 19.00 
 

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig.  

Tilmeld dig senest 10. marts på mail til: kontakt@aabneatelierdoere-guldborgsund.dk  .  

Du vil efter tilmelding modtage et link til Generalforsamlingen. Du behøver ikke et specielt program for at 

deltage. 

 

Generalforsamlingen er VIGTIG for Åbne Atelierdøre Guldborgsunds fremtid. 

Overvej, tænk og gør: 

1. Tilmeld jer generalforsamlingen pga. Corona på kontakt@aabneatelieerdoere-guldborgsund.dk 

2. Hvis ikke vi må afholde generalforsamlingen i fysisk form, vil de tilmeldte blive kontaktet for at holde 

generalforsamlingen via nettet. 

3. Overvej din aktive deltagelse for at bevare Åbne Atelierdøre. Der er brug for nye kandidater til en ny 

bestyrelse. Arbejdet er beskrevet i detaljer. 

4. Hvis man ikke er medlem endnu, så gå til hjemmesiden og tilmeld dig 

5. Lykkes det ikke at skabe en ny bestyrelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 25.marts 

samme tid og sted med henblik på. at nedlægge foreningen Åbne Atelierdøre. 

Kærlig hilsen 

Åbne Atelierdøre-Guldborgsund 

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere (kan udelades) 

5. Formandens beretning  

6. Regnskabsaflæggelse  

7. Gennemgang og godkendelse af budget 

8. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår en forhøjelse til 600 kr.) 

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

Bestyrelsen består p.t. af: 

Formand, Susan Odborg, på valg i 2021 (ønsker ikke genvalg) 

Næstformand, Lisbeth Tolstrup, på valg i 2022 (ikke på valg, men stiller sit mandat til 

rådighed) 
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Kasserer, Bente Koch Kristensen, på valg i 2022 (ikke på valg, men ønsker udtrædelse af 

personlige grunde) 

Sekretær, Grethe Larsen, på valg i 2021 (på valg og stiller sit mandat til rådighed) 

Eva Kobberrød, på valg i 2021 (ønsker ikke genvalg) 

Suppleant Lone Weng, på valg i 2021 (ønsker ikke genvalg) 

Suppleant Suzanne Toxværd, på valg i 2021 (ønsker ikke genvalg) 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Henrik Skora, revisor (ønsker genvalg) 

Kirsten Lynggaard Madsen, revisorsuppleant (ønsker genvalg) 

11. Behandling af indkomne forslag 

12. Nedlæggelse af foreningen. Hvis ikke det lykkes at samle en ny bestyrelse, foreslår den 

 nuværende bestyrelse at foreningen nedlægges. 

13. Eventuelt 

 

Arbejdsopgaver for bestyrelsen i Åbne Atelierdøre Guldborgsund 

Foreningen er nedsat for at gøre det muligt at afholde et weekendarrangement 2. weekend i august. 

Foreningens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Derudover har foreningen p.t. 

to webmastere, der passer hjemmesiden og et medlem der passer Facebooksiden. I 2021 er der nedsat et 

udvalg på 4 personer, der står for tilrettelæggelse af udstillingen i anledning af Åbne Atelierdøres 10 års 

jubilæum. 

Der afholdes en årlig generalforsamling i marts måned. 

Der afholdes mellem 3 og 4 bestyrelsesmøder over året. 

Arbejdsopgaverne bliver fordelt ud på fortrinsvis bestyrelsesmedlemmerne, dog kan andre medlemmer 

inddrages i specifikke arbejdsopgaver. 

Opgaver er følgende: 

• Ansøgning til kommune og fonde 

• Finde sponsorer  

• Afholdelse af generalforsamling 

• Oprettelse af medlemsregister 

• Kontakt til webmastere og Facebook 

• Kontakt med medlemmer pr. e-mail, løbende gennem året. 

• Opdatere bestyrelsesmedlemmer i banken og på foreningsportalen   

• Bestilling af diverse annoncer 

• Bestilling af brochurer og plakater 

• Fordelingslister for brochurer og plakater 

• Afrapportering til fonde og kommune for ansøgte midler 

Der foreligger en mere detaljeret beskrivelse (Køreplan/Årshjul) af arbejdsopgaver inddelt i måneder, så 

man nemt kan se, hvad der skal huskes i en given måned. 


