Vejby-Tibirke Selskabet
Referat af generalforsamlingen d. 17. juni kl. 10.00 2018 på Sankt Helenecentret, 3220 Tisvildeleje
Formanden, Chr. Friis, bød de 173 deltagere velkommen til generalforsamlingen. Skuespiller og forfatteren
Malene Schwartz og journalist Cathrine Errboe fik en særlig velkomst, idet de efter generalforsamlingen vil
fortælle om bogen ” Malene Schwartz – Mit Tisvilde ”, som de udgav i sensommeren 2017. Begge er
medlemmer af foreningen.
1. Henning Walmar blev foreslået og valgt til dirigent.
2. Formanden aflagde en detaljeret beretning på bestyrelsens vegne. Året 2017 havde været et meget aktivt år, hvor adskillige nye initiativer var fremkommet og de gamle bibeholdt.
Nye initiativer var f.eks.:
Udgivelse og salg af bogen ” Fra kirkerne i Vejby og Tibirke ” af Jens Anker Jørgensen.
Samarbejde og salg af bogen ” Malene Schwartz – Mit Tisvilde ”.
Et arrangement i Vejby med Vejby Lokalråd som samarbejdspartner omkring 200-årsdagen for
maleren P. C. Skovgaards fødsel. Der deltog 125 medlemmer og borgere i arrangementet.
Senere blev der arrangeret en bustur til Viborg, hvor deltagerne fik en rundvisning i
Skovgaardmuseet og et besøg i Viborg Domkirke med Joakim Skovgaards kunstværker. Selskabet,
Vejby Lokalråd og Vejby Menighedsråd var sammen om ture. Der deltog 50 mennesker.
Selskabet havde også haft overskud til at stå for en sommerfest for medlemmerne på Helenecentret, hvor entertaineren og sangeren Thomas Buttenschøn var hyret. Der deltog 150 mennesker
i festen.
Selskabet havde sponsoreret 3.000 kr til genetablering af saunaen til vinterbaderne, da den gamle
sauna brændte.
Beretningen blev modtaget og godkendt med applaus.
3. Regnskabet blev fremlagt af kassereren Kjeld Pedersen og efterfølgende godkendt. Et spørgsmål fra
salen drejede sig om, hvordan man havde værdisat Selskabets kunstbeholdning. Formanden
svarede, at man for ca. 12 år siden havde taget alle kunstværkerne frem fra depotet og sammen
med bl.a. Finn Dam Rasmussen, Galleri Classic, havde man vurderet samtlige værkers værdi.
Efterfølgende er det formanden, der har vurderet, hvad de nyanskaffede værker var værd… dog har
man undladt at værdisætte de sidste 24 kunstværker, som man har modtaget som kunstgaver i
2016 og 2017. Årsagen er den, at bestyrelsen vil sikre, at kunstbeholdningen er oppe på en værdi af
de 800.000, som værkerne var vurderet til i 2015.
4. Budgettet for 2018 blev fremlagt af kasserer Kjeld Petersen.
Godkendt.

5.

Ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen

6.

Genvalgt til bestyrelsen i en treårig periode blev: Søren Nielsen, Siv Plum og Birthe Odgaard.
Anni Rosenstand, der havde været med i bestyrelsen i 12 år og stillet sin fine gård, Haarlandsgården, til rådighed for Selskabets kunstudstillinger i mange år, havde valgt at udtræde af
bestyrelsen. Anni blev takket for sin indsats og fik stort bifald fra forsamlingen.
Anni Larsen, Tisvilde, blev efterfølgende indvalgt til bestyrelsen for 3 år.

7. Genvalg af revisor Bent Jørgensen og revisorsuppleant Keld Jepsen
8. Evt. Invitation fra Lise Warburg i anledning af de tre kunstnere ( Julius Paulsen, Carl Jensen, William
Scharff ) slog sig ned i Tibirke Lunde. Her indledte de modernismen i Danmark. Fejringen finder
sted: Lørdag d. 21. august 2018 fra kl. 14,oo – 17.00 på Tisvilde Lundevej 21 A, 3220 Tisvildeleje.
NB. Ingen parkering på adressen..benyt i stedet for parkeringen ved Kastanje Alléen i Tisvilde.
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