Referat af generalforsamling i

D. 16-5 2013
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent: Mogens Hansen var dirigent og Anne Bendtsen
lavede referatet.
2. Formandens beretning:	
  Richards hus har været velbesøgt i hele 2012, både i ogudenfor sæsonen og de officielle åbningstider. Ca. 1000 besøgende blev det til. De
sidste besøgende sad iført hue og vanter i huset i isnende kulde d. 27. december og
holdt ud i to timer med højt humør og frost i tæerne. Blandt de mange var der også:
En tidligere kulturminister, kunstnerne fra LF udstillingen i Ridehallen, Fuglsangs
venner, Fuglsangs personalegruppe med Anne Høyer i spidsen og Femern Bælt
kulturudvalg. Statens Museum for Kunst måtte desværre opgive pga. snestorm. Ellers
kom de alle og så årets ophængning: Hie, Wie og Diana, en meget spændende
udstilling ophængt og kurateret af Martin Christiansen og Jørgen Gammelgaard. Den
store tilstrømning til huset skyldes naturligvis først og fremmest Richards
vidunderlige værker. Vi blev hjulpet godt på vej af den lokale presse, som har været
enestående til at bakke op om os, men også de landsdækkende aviser bragte omtale af
huset. Arkitekterne Simon og Jahns flotte projekt og ansøgning blev sendt ud i
verden, dog uden det forventede resultat i 2012. Skuffelsen blegnede dog noget, da vi
fik Lollandsfondens Kulturpris, hvor huset bl.a. omtaltes som en usleben diamant.
Også Lolland Kommune har støttet os med et flot beløb og megen god åndelig
opbakning, desuden har vi fået støtte af private sponsorer og lokale erhvervsdrivende,
ikke at forglemme vores medlemsskare. På Richards fødselsdag i juli blev bogen
Vindebymesteren af Jørgen Gammelgaard og Steen Møller Rasmussen publiceret i
huset med deltagelse af forfattere og udgivere og flere museumsfolk. Vi solgte fint af
de udstillede malerier og vores bogsalg gik strygende, ikke mindst i boghandlen på
Lys over Lolland. Men det største der skete i året 2012 var at vi erhvervede huset og
dermed var Richards Malerier på væg og- lofter sikret for fremtiden.
3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent: Regnskabet er
godkendt og kontingentet er fortsat på 100 kr.

4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget nogle forslag.
5. Valg:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Kirsten Qvist Boysen, Grethe Bull
Sarning, Libuse Müller og Annette Greenfort. Lotte Madsen og Leila Zama stiller op
for første gang og alle blev valgt
b. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Susanne Lund Madsen og Lotte Madsen
blev valgt.
c. Valg af revisor og revisorsuppleant: Karin Leveaux er valgt. Suppleant blev
Conni Petersen.
6. Eventuelt: Det foreslås at vi overvejer om vi kan finde en ekstern revisor.

