Referat fra KØS KLUB ordinær generalforsamling 2020
Onsdag den 11. november 2020 kl. 18.30 online via Zoom
11 fremmødte

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Camilla Gerhardt blev forslået. Camilla Gerhardt kontrollerede og godkendte, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Ved Torben Jantzen, formand for KØS Klub.
Status på medlemmer i 2019:
Pensionistpar (115) 230
Pensionister 145
Voksne 67
Voksne / par (69) 138
Unge under 18 år: 1
I alt: 581
KØS klub arrangementer i 2019
Nytårskur 2019
Lørdag 12. januar kl. 15-17
Nytårskuren i 2019 stod i Røst Festivalens tegn. 2019 var året, hvor Røst Festival - en talerfestival for unge
blev afholdt for tredje gang på KØS. I den anledning var nytårskuren dedikeret til Røst med bidrag fra både
en garvet debattør, talskvinde for Exitcirklen og en af de mest markante stemmer inden for den nydanske
kvindekamp, nemlig Khaterah Parwani, og en ung taler, nemlig den tidligere Røst elev samt
samfundsdebattør Nicolaj Laue Juhl.
Den internationalt anerkendte performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen, som deltog med sin
Octopada performance på Røst Festivalen alle tre år, var KØS kunstner ved Nytårskuren 2019 og stod for
årets KØS Klubs medlemskort. I løbet af eftermiddagen leverede hun også et performativt indslag, der var
skabt specifikt til nytårskuren. KØS Café serverede små lækre anretninger, mens Jesper Thorn Trio optrådte
med jazzmusik.

Ordinær generalforsamling 2019 i KØS Klub
Torsdag 25. april 2019 kl. 18.30-20
Den årlige generalforsamling for medlemmer af KØS Klub blev afholdt i slutningen af
april med en omvisning i den aktuelle udstilling DET ANDET STED ved Ulrikke Neergaard,
Direktør og kurator på udstillingen. De medlemmer som var på genvalg og var villige til
genvalg, blev alle genvalgt.
Maj Britt Larsen modtog ikke genvalg og KØS Klub bestyrelse fik i samme anledning et nye medlem:
Susanne Wiese Kristensen.
Fællesspisning
Side 2
Torsdag 14. august 2019 kl. 17.30-20
I 2019 introducerede KØS Klub et nyt koncept: Fællesspisning, kunst og hyggeligt samvær på en helt
almindelig hverdagsaften. Denne aften var det med omvisning i den aktuelle udstilling DET ANDET STED
ved udstillingens kurator Ulrikke Neergaard, direktør på KØS. KØS Café stod for den lækre mad, som blev
serveret ved langborde, så de deltagende havde rig mulighed for at snakke videre om kunsten efter
maden. Arrangementet var en stor succes.
Fællesspisning
Torsdag 21. november 2019
KØS Klub inviterede til endnu en fællesspisning den 21. november fra 17.30 til 20 med tilhørende
omvisning i udstilling AD ACTA – ARKIVEREDE VISIONER. Kurator og historiefortæller Peter Ole Pedersen,
viste rundt, fortalte fun-facts om udstillingen og gav et indblik i processen og tankerne bag udstillingen.
Også ved denne fællesspisning var det KØS Café som diskede op med aftenens lækre måltid.
Kommende arrangementer i 2020/2021:
KØS Klub ønsker at takke medlemmerne for i år, hvor der ikke har været mulighed for at samles på vanlig
vis grundet COVID-19, og for at markere dette, tilbydes medlemmer af KØS Klub hele december et glas
glögg gratis ved deres næste besøg på museet.
I 2021 vil KØS Klub byde ind med en række aktiviteter, som vil blive tilpasset de gældende restriktioner for
forsamlingsforbud og med de nædvendige sikkerhedsmæssige foanstaltninger som afstand, afspritning
mm.
Januar
Da den vanlige nytårskur ikke kan realiseres grundet COVID-19, bestræber KØS Klub sig på at invitere en
kunstner til at producere medlemmernes kort samt markere det nye år med et glas vin på museet, når
hvert medlem kommer forbi for at afhente medlemskort. KØS Klub vil desuden udbyde omvisninger alle
lørdage i januar.
Februar-april:
Udflugt til Lellinge
Foredrag eller filmvisning på KØS
Generalforsamling
Maj/juni:
Lounge + evt. fællesspisning
August - september:
Guidede ture ifb. KØS' store udendørs satsing det kommende byrumsprojekt i Køge
Lounge

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Fastlæggelse af kontingent. Forbliver uændret. Godkendes.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
Mikkeline Michelsen og Birgit Thrusholm var på valg. Begge bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg og
blev genvalg.
Side 3på året afgik
Karin Larsen modtog ikke genvalg og Søren Mathiesen udgik af bestyrelsen, da han tidligere
ved døden.

Bestyrelsen foreslog, at det grundet den nuværende situation omkring COVID-19, ikke er hensigtsmæssigt
at vælge nye medlemmer ind i bestyrelsen, da det er svært at mødes, og bestyrelsesarbejdet derfor er
stærkt begrænset. I stedet vælges de to medlemmer for ét år og ikke to (som sædvanligt) på næste års
generalforsamling.
Bestyrelsen består derfor nu af seks medlemmer, hvilket holder sig inden for den af vedtægterne
beskrevne ramme på 6-9 medlemmer.
Forsamlingen bakkede op om forslaget.
6. Valg af revisor
Lars Kemp og Henning Krejberg var begge villige til genvalg og blev genvalgt.
7. Museets direktør, Ulrikke Neergaard, orienterer om kommende udstillinger
Opdatering ift. den nuværende COVID-19 situation: Takket være regeringens erhvervspakke, klarer museet
sig økonomisk. Det, museet er udfordet på, er begrænsinger og aflysninger ift. udstillingsplaner og
arrangementer, hvor KØS oplever at måtte aflyse eller udskyde aktiviteter på ubestemt tid.
14. august 2021 åbner KØS en stort udendørs satsning, hvor museet udvider sin matrikel og producerer
store projekter af danske og internationale navne i byrum og landskaber i Køge og omegn. Publikum kan
bl.a. se frem til oplæsninger i Tangmoseskoven, events på Marinaen og i bymidten. Det bliver et meget
filosofisk og poetisk projekt med fokus på forestillinger om nye perspektiver på normal vidensgenerering.
Inde på museet vil der bl.a. kunne opleves en antropologisk tænketank, Feral Atlas.
Det store projekt bliver en tilbagevendende begivenhed i byrummet, som en opfølgning på de mange
udendørs projekter, KØS har skabt i samarbejde med Køge Kyst.
KØS har desuden nyligt ansat en international anerkendt kurator, Fulya Erdemci, som har stor erfaring med
at kuratere store kunsprojekter af den type. Fulya Erdemci har kurateret Istanbul biennalen, været direktør
på det daværende statsligt støtte agentur for kunst i offentlige rum, SKOR samt senest kurateret
kunstprogrammet til Cappadox Festival i Tyrkiet tre år i træk. Fulya Erdemci blev ansat 15. september
2020.
KØS arbejder desuden fortsat arrangementer og udstillinger i nye formater, så medlemmer opfordres til at
holde sig opdateret på nyhedsbreve, web, sociale medier mm.
8. Eventuelt
Intet under eventuelt

