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København d. 23.09.19 
 
 
Referat for generalforsamling 
Mandag d. 23.9.19 kl. 18-19 
 
Til stede: Morten Krogh (MK), Annelis Kuhlmann (AK), Jesper la Cour Andersen (JA), Lotte Faarup (LF), Øyvind Kirchhoff (ØK), 
Rikke Jeppesen Rod (RR), Rikke Giselsson (RG) samt to medlemmer: Rasmus Braun (RB) og Andreas Dawe (AD). 
 

• (Generalforsamlingen startede med en præsentationsrunde.)  
 

1. Valg af dirigent og referent 
a. LF blev valgt til dirigent og RG blev valgt til referent. 

 
2. Den kunstneriske ledelses årsberetning 

a. ØK fremlagde den med udgangspunkt i den, som står i årsrapporten.  
b. Spørgsmål til de 19 forsøg – ØK henviste til beskrivelsen i årsrapporten. Det blev konstateret, at forsøgene 

afspejlede en bred mangfoldighed. 
c. Spørgsmål til forsøgsrapporter: Aflevere alle? – LF fortæller at de fleste forsøgsdeltagere afleverer; de 

resterende forsøges indsamlet, dialog omkring det giver resultat.  
d. Spørgsmål til et max antal angående medlemmer? – Svar: der er ikke et fast loft, men ledelse og 

administration er opmærksom på, at Forsøgsstationen til stadighed kan tilgodese alles behov og har derfor 
hele tiden fokus på mængden af brugere i FS. (Der er pt 83 medlemmer + 5 grupper) 

e. Ledelsesberetningen blev godkendt.  
 

3. Godkendelse af årsregnskab 
a. LF fremlagde årsregnskabet 
b. Spørgsmål – hvordan foretages tilpasning af medlemskontingent og udleje mm. ift. de små midler i støtte? 

Svar: Der laves en afvejning, men der er et prisniveau, der forsøges holdt.  
c. Kommentar: Det er en svær afvejning, at FS er afhængig af lejeindtægt OG at der skal være plads til forsøg 

og medlemmernes aktiviteter.  
d. Årsregnskabet blev godkendt  

 
4. Valg af bestyrelse og revisor 

a. Jesper La Cour Andersen og Annelis Kuhlmann blev genvalgt for en to årig periode. Morten Krogh 
var ikke på valg og forsætter automatisk et år mere. 

b. Revisor Jørgen Larsen blev valgt 
 

5. Valg af dato for næste generalforsamling 
a. Mandag d. 21/9 2020 kl. 18:00 

 
6. Evt. indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

7. Eventuelt 
a. Bookingsystem:  

Medlem Kirstine Lindemann har sendt en mail med en opfordring til at drøfte bookingsystem. 
AD: Der står tomme lokaler, selvom systemet er ”fully booked” – hvordan kan medlemmerne stramme op 
omkring deres brug af lokalerne og sørge for at afmelde en bookning? RR og RG: Kontoret arbejder pt. på 
overblik over afbookninger og generel brug + at få et nyt bookingsystem. Opfordring og info om 
problematikken søges videreformidlet i mails til medlemme.  

  
b. Medlemsarrangementer:  

JA: Er det muligt, at FS kan oprette et frivillig-lag? Kan det gerere flere ressourcer? Foyerarrangementer? 
Medlemsplatforme i andre lag end i forbindelse med forsøg. At vidensdele. JA vil gerne initiere. Det kan være 
svært at komme ind som ny. Der er tomme aftner og weekender. Kan der ske mere i foyeren? LF: Der er en 
post til medlemsarrangementer i budgettet.   

 ØK: Det er godt at skabe rum, hvor medlemmer mødes – medlemmer mangler at kende hinanden.  
LF: De uformelle men også regelmæssige arrangementer vil kunne fungere, men de skal kurateres. Og der 
skal afsættes ressourcer til oprydning mm. efter flere mennesker i huset. 
JA: Kunne være dejligt med en medlemsfest – fx som afslutning på en medlemsdag.  

 MK: 1) Der er lokaler 2) Der er i underkant på mandskab 3) Kan vi få mere ud af medlemmers gejst?  
 RG og JA snakker videre om et arrangement.  
  

c. Ansøgninger: 
MK understreger igen, at han gerne vil holdes opdateret mht. ansøgninger på fremtidige projekter. 

 
  

Referent Rikke Giselsson 


