Referat fra KØS KLUB ordinær generalforsamling 2017
Torsdag den 20. april 2017 kl. 18.30 i museets foredragssal
30 fremmødte foruden KØS Klub bestyrelse
_______________________________________________________
_____
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1) Valg af dirigent
Birgit Thrusholm blev foreslået og godkendt som dirigent.
Birgit Thrusholm konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år
Birgit Thrusholm kunne oplyse, at der i 2016 var 702
medlemmer af KØS Klub. Formanden berettede desuden om
årets aktiviteter:
2016:
23. januar: Nytårskur med kunsthistoriker og TV-vært Peter
Kær som taler og Kathrine Ærtebjerg til at male kortet.
28. april: Generalforsamling med omvisning i ”In your heart │
In your city”.
3. juni: Første lounge på forpladsen med DJ og jazz, et
populært arrangement, hvor der kom mange mennesker.
30. september: Lounge på KØS.
22. oktober: Galleritur i Nordvest med en dygtig omviser.
25. november: Pop up på Tapperiet med performance af
Lilibeth Cuenca Rasmussen.
I 2017 har bestyrelsen, udover Nytårskuren samt
generalforsamling planlagt en udflugt til Christiansborg, samt
lounge 2. juni på forpladsen. Galleritur i september og samt
lounge på Tapperiet i oktober.
Bestyrelsen: fire møder i løbet af 2016.

3) Økonomi
Søren Mathiesen gennemgik årsregnskabet for 2016. Det blev
godkendt.
4) Medlemskontingent
Kontingent fortsætter uændret.

Nørregade 29
DK 4600 Køge
t +45 // 5667 6020
info@koes.dk

5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6) Bestyrelsen på valg
Søren Fuglsang, Torben Jantzen samt Maj-Britt Nielsen var
på valg. Alle tre blev genvalgt.
Louise Boel, som også var til genvalg, har valgt at stoppe i
bestyrelsen.
Torben Permin ønskede at stille op og blev valgt ind i KØS
Klub Bestyrelse.
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7) Valg af revisor
Lars Kemp - villig til genvalg samt Henning Krejberg – villig til
genvalg. Begge blev genvalgt.
8) Nyt fra KØS
Konstitueret direktør Lene Bøgh Rønberg fortalte nyt fra KØS:
Ny direktør er ansat: Ulrikke Neergaard, som tiltræder pr. 1.
juni 2017. Ulrikke Neergaard er cand. Mag i Moderne Kultur
og Kulturformidling, tidl. kunstnerisk leder for kunstnerisk
bureau som rådgiver ift. kunst i det offentlige rum. Ulrikke
Neergaard er valgt pga. sin stærke faglighed i dansk og
international sammenhæng.
Kommende udstillinger på KØS:
Røst Festival 2017 19. + 20. maj 2017, som KØS står i
spidsen for sammen med Vallekilde Højskole. Talerskole
kulminerer med Røst Talerfestival. Unge mennesker skal
gøres til stærke talere i det offentlige rum. Et projekt KØS
engagerer sig i fordi det offentlige rum, da KØS’ helt særlige
felt er det offentlige rum og museet har en unik forplads, der
indbyder til optræden, performances, taler og musik.
A Kassens udstilling Instant Sculpture, sidste fase, 17. juni
præsenteres det endelige bronzeskulptur af A Kassen med
åbning.
Til 9. september åbner ny forskningsbaseret udstilling om
kunst på hospitaler i anledning af den store satsning på
supersygehusene. Ny udstilling med danske og internationale
eksempler på kunst på hospitaler, suppleret med en stor
undersøgelse foretaget af en sociolog, som har interviewet
brugerne, sygeplejerske, pårørende og patienter, omkring
deres syn på kunst på 5 udvalgte hospitaler.
Med tilskud fra Køge Kommune skal KØS i 2017 have
restaureret sin tagetage således, at forholdene forbedres og
sikres. Bjørn Nørgaards gobelinkartoner bliver derfor taget
ned i slutningen af maj og kommer tilbage i efteråret på KØS.
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Spørgsmål fra salen: Var der på tale, at gobelinerne skulle
lånes ud? Der er pt. ingen planer om dette. Det er en
bekostelig operation med mange store klimakrav mm., men
det er blevet gjort tidligere ifb. aktuelle udstillinger.
Eventuelt
Der blev ytret ønske om fremadrettet at få skrevet alle navne i
bestyrelsen ind i indkaldelsen, således at man får et fuldt
indtryk af hvem, som bestyrelsen består af.
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